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„High-tech vámpírregény.” – San FranciSco chronicle

Elismerő kritikák Guillermo del Toro és Chuck Hogan A kór című művéről:
„Az első pillanattól kezdve magával ragad… A jelenetek olyan élethűek, hogy az 
ember szinte érzi a félholtak bőrére tapadó földrögök szagát, a testükből áradó 
természetellenes forróságot.” – Star tribune (Minneapolis)

„Egy rafinált fordulatokkal teletűzdelt trilógia első kötete. Felejthetetlen mese, 
amely már az első oldaltól kezdve magával ragad…” – Clive CuSSler

„Krimiszerű pörgés, filmbe illő jelenetek.” – ChiCago Sun-timeS

„A szívgyógyszered végig legyen a kezed ügyében. A kór behálóz – és olyan 
félelmetes, hogy akár ölni is tud.” – gregory maguire, A boszorkány című nagysikerű 
könyv szerzője

„A fordulatos meseszövésű, könyörtelen tempójú regény rémisztő emléke 
sokáig elkísér.” – JameS rollinS, a nagysikerű Altar of Eden című könyv szerzője

„Az ősi ösztönökre hat, vírusként támasztja fel a vámpírizmust… A jó és a rossz 
hősies küzdelme.” – aSSoCiated PreSS

„Vérfagyasztó. A kór a Legenda vagyok és A gonosz háza méltó utódának 
tekinthető.” – dan SimmonS, a nagysikerű Drood című könyv szerzője

„Tour de force.” – PubliSher’S Weekly
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ephraim Goodweather naplójából

November 26., péntek
Alig hatvan nap alatt eljött a világvége. És nekünk felel-

nünk kellett a tetteinkért – a mulasztásainkért, az arrogan-
ciánkért…

Mire a válság híre eljutott a Kongresszushoz, hogy kielemez-
zék, törvénybe iktassák, végül pedig megvétózzák, az emberi-
ség már elveszett. Az éjszaka az Övék lett…

Mi pedig a nappal után sóvárogtunk, ami már nem volt a 
miénk…

Mindez alig néhány nappal azután történt, hogy a világ elé 
tártuk „megkérdőjelezhetetlen videobizonyítékainkat” – melyek 
igazságát azon nyomban el is fojtotta a YouTube-ot elárasztó 
több ezernyi kaján ellenérv és paródia.

A tévében is ezen poénkodtak: okostojásoknak neveztek min-
ket – ha-ha-ha –, amíg le nem szállt az éj, és szembe nem kellett 
néznünk a hatalmas, közömbös űrrel.

Ha kitör egy járvány, az emberek első reakciója a Tagadás.
A második a Bűnbakkeresés.
Az összes ilyenkor szokásos madárijesztőt előrángatták, hogy 

legyen mivel elterelni a figyelmet: a gazdasági problémákat, a 
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társadalmi nyugtalanságot, a faji megkülönböztetést, a terror-
fenyegetéseket.

De a végén egyedül maradtunk. Mindannyian. Hagytuk, 
hogy megtörténjen, mert nem hittük el, hogy megtörténhet. 
Túlságosan okosnak képzeltük magunkat. Túlságosan fejlett-
nek. Túlságosan erősnek.

És most teljes a sötétség.
Nincsenek többé fogódzók, biztos pontok – gyökerek, ahová 

visszanyúlhatunk. A humánbiológia alapjaiban változott meg,  
de nem a DNS-kód, hanem a vér és a vírus miatt.

Mindent elleptek a paraziták és a démonok. A jövő már nem 
a természetes lebomlás, hanem egy bonyolult és ördögi transz-
mutáció. Egy fertőzés. Egy átváltozás.

Elvették tőlünk a szomszédainkat, a barátainkat, a család-
tagjainkat. Az ő arcukat viselik – az ismerőseinkét, a szeret-
teinkét.

Kiűztek minket az otthonainkból. Száműztek bennünket a 
saját birodalmunkból, és most céltalanul kóborlunk, a csodára 
várva. Vérző, megtört, legyőzött túlélők vagyunk.

De nem változtunk át. Nem vagyunk olyanok, mint Ők.
Még nem.
Ez nem valamiféle beszámoló vagy krónika, hanem zokszó, 

az őskövületek költészete, emlék a civilizáció végéről.
A dinoszauruszok szinte semmi nyomot nem hagytak maguk 

után. Kivéve néhány borostyánba zárt csontot, a gyomruk tar-
talmát, a székletüket.

Csak remélni tudom, hogy mi ennél értékesebb emlékeket ha-
gyunk magunk után.
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Knickerbocker hiteliroda és 
Régiségkereskedés,  Keleti  1 18 .  utca, 

Spanyol  harlem

November 4., csütörtök

A tükör nem hazudik, gondolta magában Abraham Setrakian 
a zöldes fényű neoncső alatt fürkészve vonásait a fürdőszobatü-
körben. Egy öregember arca egy öreg tükörben. Az üveg széle 
megfeketedett, és a folt egyre beljebb kúszott az üveglap közepe 
felé. Setrakian tükörképe felé. Őfelé.

Hamarosan meg fogsz halni.
Setrakian ezt látta az ezüstbevonatú tükörben. A halál szele 

többször is meglegyintette – sokszor erősebben is a kelleténél –, de 
ez most más volt. Arcán az elkerülhetetlen tükröződött. Mégis, 
az öregemberre megnyugtatóan hatott a régi tükrök megbízható-
sága. Őszinték voltak és tiszták. Ez a csodálatos darab a század-
fordulóról származott, és meglehetősen súlyos lévén, egy drót-
darabra fűzve, kissé csálén lógott le a régi csempéről. Setrakian 
mintegy nyolcvan ezüstbevonatú tükröt tartott a házában: a falra 
függesztve, a padlóra állítva és a könyvespolcoknak támasztva. 
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Kényszeresen gyűjtötte őket. A sivatagot megjárt emberhez ha-
sonlóan, aki tisztában van a víz értékével, Setrakian sem tudta 
megállni, hogy le ne csapjon az útjába kerülő ezüstbevonatú tük-
rökre – főleg a kisebb, hordozható fajtákra.

A tükrök elsősorban legősibb tulajdonságuk miatt voltak fon-
tosak számára.

A legendákkal ellentétben a vámpíroknak igenis van tükör-
képük. A tömeggyártott modern tükrökben olyannak látszanak, 
mint bárki más. Az ezüstbevonatú üvegben azonban elmosódik 
a tükörképük. Az ezüst, fizikai sajátosságainak köszönhetően – 
mintegy figyelmeztetésként –, látható interferenciával veri vissza 
a vírussal fertőzött egyedek körvonalait. A Hófehérke meséjéből 
ismert tükörhöz hasonlóan az ezüstbevonatú tükör nem hazudik.

Setrakian tehát hosszasan tanulmányozta az arcát a súlyos 
porcelánmosdó és a hintőporokkal, sókkal, köszvényre való bal-
zsamokkal, a göcsörtös ízületek fájdalmát csillapító kenőcsökkel 
telepakolt polc között elhelyezkedő tükörben.

Most szembesült azzal, hogy fogytán az ereje. El kellett fogad-
nia, hogy a teste az, ami: test. Elöregedett és gyenge. Sorvadó. 
Setrakian már nem volt biztos benne, hogy túlélne egy esetleges 
átváltozást. Nem minden áldozat éli túl a traumát.

Az arca. Ujjlenyomatot idéző mély barázdák – az idő kemé-
nyen rányomta hüvelykujját a bőrére. Setrakian egyetlen éjszaka 
alatt húsz évet öregedett. A szeme kicsi, száraz és sárgás, mint az 
elefántcsont. Az arca sápadt, a haja pedig úgy tapad a fejbőréhez, 
mint a viharban lelapult finom ezüstös fű.

Kopp, kopp, kopp…
A halál hívó szava. A bot hangja. A szíve.
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Ránézett eltorzult kezére, amely ugyan elszántan kulcsolódott 
a bot-kard ezüstfogantyújára – de már semmilyen kunsztra nem 
volt képes.

A Mesterrel vívott csata kimerítette őt. A Mester jóval erő-
sebb volt, mint azt az öregember feltételezte. Setrakiannek még 
azt is át kellett gondolnia, miért nem halt meg a Mester a köz-
vetlen napfény hatására – amely alaposan meggyengítette ugyan, 
de el nem pusztította. A vírusölő ibolyántúli sugaraknak tízezer 
ezüstkard erejével kellett volna keresztülhatolniuk a testén – a 
szörnyeteg mégis ellenállt és elmenekült.

Az élet végső soron nem más, mint kis győzelmek és nagy ku-
darcok sorozata. De mi mást tehetne az ember? Adja fel?

Setrakian soha nem adta fel.
Most azonban nem tudott mást tenni, mint újraértékelni ma-

gában a történteket. Bárcsak ne ezt tette volna, hanem azt. Bár-
csak felrobbanthatta volna az épületet, amikor a Mester még oda-
bent volt. Ha Eph hagyta volna őt odaveszni, ahelyett, hogy az 
utolsó kritikus pillanatban megmenti…

Az öregember szíve vadul kezdett kalapálni az elszalasztott 
lehetőségek gondolatára. Hangosan és szaporán dobogott. Időn-
ként ki-kihagyott egy ütemet. Mintha egy türelmetlen gyerek 
toporgott volna a testében, feszülten várva, hogy végre eliramod-
hasson.

Kopp, kopp, kopp…
Setrakian szívverésébe halk zümmögés vegyült.
Az öregember jól tudta: ezután minden a feledés homályába 

merül, ő pedig a kórházban fog magához térni, ha egyáltalán 
végeznek még műtéteket…
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Merev ujjával kihalászott egy fehér pirulát a dobozból. A nit-
roglicerin megakadályozza a szívrohamot, mert ellazítja a szív 
felé haladó ereket, amelyek így kitágulnak, javítva a véráramlást 
és az oxigénellátást. Setrakian száraz nyelve alá helyezte a tablet-
tát, és várta, hogy az feloldódjon.

Szinte rögtön kellemes, bizsergető érzés áradt szét a testében. 
Néhány perc múlva megszűnnek a szívzörejek.

A gyorsan ható nitropirula megnyugtatta. A múlton való rá-
gódás, a tiltakozás és a sajnálkozás: fölösleges energiapocsékolás.

Most itt van. Fogadott gyermeke, a belülről rothadó Manhat-
tan a segítségéért esedezik.

Egy hét telt el azóta, hogy a 777-es leszállt a JFK repülőté-
ren. Egy hete történt, hogy a Mester megérkezett, és kitört a 
járvány. Setrakian már az első tudósításból látta, mi következik, 
olyan biztosan, ahogy az emberek megérzik szerettük halálát, 
amikor váratlanul megcsörren a telefon. A halott repülőgépről 
szóló hírek sokkolták a várost. A gép, alig néhány perccel a le-
szállás után, teljesen elsötétült, és mozdulatlanul állt a betonon. 
A Járványügyi és -Megelőzési Hivatal munkatársai átvizsgálták 
a fedélzetét, és megállapították, hogy négy „túlélő” kivételével 
az összes utas és a személyzet is halott. De ők sem voltak jó ál-
lapotban, és a Mester jelenléte csak tovább fokozta a tüneteiket.  
A Mester a repülőgép rakterébe helyezett koporsóba rejtőzve 
kelt át az óceánon, méghozzá Eldritch Palmer vagyonának és be-
folyásának köszönhetően. A haldokló Palmer ugyanis úgy dön-
tött, hogy nem akar meghalni, és az az öröklét ízéért cserébe 
inkább másnak játssza át az emberiség bolygó fölötti hatalmát. 
Egy nap lappangás után a kórokozó aktiválódott a holttestekben,  
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akik felkeltek a boncasztalról, és a város utcáira hurcolták a vám-
pírvírust.

Setrakian jól tudta, mivel jár a kór, de a világ nem akarta elfo-
gadni a szörnyű igazságot. Azóta egy másik repülőgép is meghi-
básodott: nem sokkal az után, hogy leszállt a londoni Heathrow 
repülőtéren, a kapu felé menet megállt a beton kellős közepén. 
Az Orly repülőtéren az Air France egyik járata érkezett a halálba. 
Csakúgy, mint egy másik gép a tokiói Narita nemzetközi repülő-
téren. Vagy a müncheni Franz Joseph Strauss repülőtéren. Vagy 
a híresen biztonságos tel-avivi Ben Gurion nemzetközi repülőté-
ren, ahol terrorelhárító kommandó rohamozta meg az aszfalton 
rekedt sötét utasszállítót, de mind a 126 utast eszméletlenül vagy 
holtan találták. Mégsem rendelték el a rakterek átvizsgálását vagy 
a repülőgépek megsemmisítését. Minden túl gyorsan történt, és a 
tudatlanság meg a hitetlenség uralta az intézkedéseket.

De már nem volt megállás. Madrid. Peking. Varsó. Moszk-
va. Brazíliaváros. Auckland. Oslo. Szófia. Stockholm. Reykja-
vík. Jakarta. Új-Delhi. Néhány militáns és bizalmatlan ország-
ban – nagyon helyesen – azonnali karantént rendeltek el, katonai 
kordonnal zárták körül a kísértetgépeket, és mégis… Setrakian 
gyanúja szerint ezek a leszállások legalább annyira voltak elterelő 
hadműveletek, mint fertőzési kísérletek. Ám ezt csak az idő iga-
zolhatja, de – az igazat megvallva – abból már nem maradt sok.

Az eredeti strigoik – az első generációs vámpírok, a Regis Air ál-
dozatai és azok hozzátartozói – már a fejlődés második szakaszá-
ba léptek. Kezdték megszokni a környezetüket és az új testüket. 
Megtanulták, hogyan kell alkalmazkodni, életben maradni – és 
táplálkozni. Alkonyatkor támadtak. A hírek csak „zavargásokról”  
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számoltak be, ami igaz is volt – a fosztogatás és a vandalizmus 
szinte mindennapossá vált –, de arról senki sem beszélt, hogy az 
események éjjel érik el tetőpontjukat.

Az országszerte tapasztalható fennakadások miatt az infra-
struktúra kezdett szétesni. Az élelmiszerszállító útvonalak jár-
hatatlanná váltak, akadozott a forgalom. Az eltűntek számának 
növekedésével mind sebesebben fogyatkozott a rendelkezésre 
álló emberi erő, így senki sem akadt, aki elháríthatta volna az 
áramellátásban keletkező zavarokat. A rendőrség és a tűzoltóság 
sem győzte az iramot, emiatt egyre gyakoribbá vált az önbírás-
kodás és a gyújtogatás.

Mindenhol tüzek égtek. Mindenhol fosztogatók portyáztak.
Setrakian a saját tükörképét bámulta, és azt kívánta magában, 

bárcsak még egyszer megpillanthatná a lelkében élő ifjút. Vagy 
a kisgyermeket. A fiatal Zachary Goodweatherre gondolt, aki 
a folyosó végén, a vendégszobában aludt. Az élete vége felé járó 
öregember őszintén sajnálta a fiút – a kölyök csak tizenegy éves, 
és máris vége a gyerekkorának. Egy élőhalott üldözi, aki most az 
édesanyja testét birtokolja…

Setrakian visszament a szobájába, és az egyik székhez lépett. 
Leült rá, és a kezébe temette az arcát. Várta, hogy elcsituljanak a 
nyugtalanító érzések.

A nagy tragédiák mindig az elszigeteltség érzetét keltik az 
emberben. Az öregembert is ez próbálta körbefonni. Setrakian 
még mindig gyászolta régen elvesztett feleségét, Miriamot.  
A fényképei – amelyeket gyakran elővett, és amelyek úgy mereví-
tették ki a pillanatot, hogy közben semmit sem sikerült elkapniuk 
az asszony igazi lényéből – teljesen elhomályosították a felesége 
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arcáról őrzött emlékeit. Miriam volt élete szerelme. Setrakian 
szerencsés embernek mondhatta magát, bár hajlamos volt meg-
feledkezni erről. Egy gyönyörű nőnek udvarolt, akit később fe-
leségül vett. Látta a szépséget, és látta a gonoszt. Tanúja lehetett 
az előző század legjobb és legrosszabb pillanatainak, és mindent 
túlélt. Most a végnek is tanúja lehet.

Az öregember Ephraim volt feleségére, Kellyre gondolt, akivel 
mindössze kétszer találkozott: egyszer a nő életében, egyszer pe-
dig a halálában. Értette Eph fájdalmát. Értette a világ fájdalmát.

Odakint megint egymásba rohant két autó. A távolból lövé-
sek hallatszottak, kitartóan vijjogtak a riasztók – az autókon, az 
épületeken –, anélkül, hogy bárki is figyelt volna rájuk. Az éj-
szakában felhangzó sikolyok az emberiség utolsó segélykiáltásai 
voltak. A fosztogatók nemcsak javakat raboltak, hanem lelkeket 
is. Nemcsak az utcákat szállták meg, hanem a testeket is.

Setrakian keze a közeli kisasztalon fekvő katalógusra hullott. 
A Sotheby’s katalógusára. Az árverés alig néhány nap múlva volt 
esedékes. Ez nem lehet véletlen. Semmi sem az: sem a napfogyat-
kozás, sem a tengerentúli konfliktus, sem a gazdasági recesszió. 
Úgy dőlünk el, mint a dominók.

Setrakian felemelte az aukciós katalógust, és a megfelelő oldalra 
lapozott, ahol illusztráció nélküli leírást talált egy régi könyvről:

Occido Lumen (1667) – A strigoik születésének teljes története, és 

a létezésük ellen felhozott érvek cáfolata. Fordította a néhai Avigdor 

Levy rabbi. Magángyûjtemény. Iniciálés kézirat eredeti kötésben. 

Megtekintés elôzetes megbeszélés alapján. Becsült érték: 15–25 

millió dollár.
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Ez a könyv – nem a másolata, nem a fotója, maga a könyv – 
elengedhetetlen volt a strigoik, az ellenség megismeréséhez. És 
az elpusztításukhoz.

A könyv alapját egy korsókba rejtett ókori mezopotámiai 
agyagtábla-gyűjtemény képezte, amelyet 1508-ban fedeztek fel 
egy barlangban, a Zagrosz-hegységben. A sumér nyelven írt és 
rendkívül törékeny táblákat egy gazdag selyemkereskedő vásá-
rolta meg, aki egész Európát beutazta velük. A kereskedőt ké-
sőbb megfojtották firenzei lakásán, raktárait pedig felgyújtot-
ták. A táblák ezután két nekromanta, a híres John Dee és egy 
nehezen beazonosítható követője, bizonyos John Silence tulaj-
donába kerültek. Dee I. Erzsébet királynő tanácsadója volt, és 
nem tudván megfejteni őket, varázseszközként próbálta hasz-
nálni a táblákat egészen 1608-ig, amikor, elszegényedve – lá-
nya, Katherine közvetítésével –, eladta azokat a tanult rabbinak, 
Avigdor Levynek, aki a franciaországi Metz régi zsidónegyedé-
ben élt. A rabbi, egyedülálló képességeinek köszönhetően, hosz-
szú évtizedek szívós munkájával megfejtette a táblákat – másnak 
ugyanez közel három évszázadba telt volna –, és megállapításait 
kéziratos formában, mintegy ajándékként, átadta XIV. Lajos ki- 
rálynak.

A király a szöveg kézhezvétele után azonnal elrendelte az idős 
rabbi bebörtönzését és a táblák, valamint a rabbi teljes könyv-
tárának és minden kegytárgyának megsemmisítését. A táblákat 
porrá zúzták, a kézirat pedig, sok más tiltott kincs mellett, egy 
pince mélyén hányódott. 1671-ben Mme de Montespan, a király 
szeretője, amatőr okkultista, titokban megkerestette a kéziratot. 
Egy La Voisin nevű bábára bízta, aki de Montespan boszorkánya  



21A BUKÁS

és bizalmasa volt, egészen addig, amíg az ún. „Mérgezési bot-
rány” nyomán kerekedett hisztéria miatt száműzetésbe nem kény- 
szerült.

A könyv 1823-ban ismét előkerült egy rövid időre, ezúttal a hír-
hedt londoni tudós William Beckford tulajdonaként. A Fonthill 
Abbey-i kastély könyvtárában katalogizálták, ahol Beckford kü-
lönféle természet alkotta és bizarr érdekességeket, tiltott köny-
veket és meghökkentő műtárgyakat halmozott fel. A neogótikus 
építményt végül összes berendezési tárgyával együtt egy fegy-
verkereskedőnek adták át egy tartozás fejében, és a könyv közel 
egy évszázadra eltűnt. 1911-ben tévesen, vagy talán óvatosságból, 
Casus Lumen címen bukkant fel egy marseille-i aukció katalógu-
sában, de a nagyközönség nem láthatta, és az aukciót rövidesen 
törölni kellett, mivel rejtélyes járvány harapózott el a városban. 
Az ezt követő években az a hír járta, hogy a kézirat megsemmi-
sült. Most viszont itt volt New Yorkban.

De 15 millió? 25 millió? Lehetetlen megszerezni. Más mód-
szerhez kell folyamodni…

Setrakian legnagyobb félelme, amit soha senkivel sem mert 
megosztani, az volt, hogy a régóta zajló csata végleg elveszett. Ez 
már a végjáték, az emberiség királya sakkot kapott, mégis maka-
csul próbálja lejátszani a hátralévő néhány lépést a világméretű 
sakktáblán.

Setrakian lehunyta a szemét, hátha megszűnik a fülében a 
zümmögés. De a hang nem halkult el – sőt egyre erősödött.

Még soha nem volt rá ilyen hatással a tabletta.
Miután ez tudatosult benne, Setrakian megmerevedett, és fel-

emelkedett a székről.
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Ez nem a tabletta hatása. Minden zümmögött körülötte. Hal-
kan, de tisztán hallhatóan.

Nem voltak egyedül.
A fiú, gondolta magában Setrakian. Erőlködve feltornázta ma-

gát a székből, és Zack szobája felé indult.
Kopp, kopp, kopp…
Az anya jön a fiáért.

Z ack Goodweather törökülésben ült a zálogház tetejének sar-
kán. Apja nyitott laptopja hevert az ölében. Ez volt az egyet-

len hely az egész épületben, ahol csatlakozni tudott az internet-
re, a háztömb egyik lakójának védelem nélküli otthoni hálózatát 
használva. A jel gyenge volt, mindössze egy és két csík között 
váltakozott, ami csigalassúságúvá tette a a kapcsolatot.

Zack elvileg nem használhatta apja számítógépét. És már rég 
aludnia kellett volna. A tizenegy éves fiú azonban rendes kö-
rülmények között is elég nehezen tudott elaludni, álmatlanságát 
még a szülei elől is titkolta.

Insomni-Zack! Az első szuperhős, akit ő hívott életre! Nyolcol-
dalas színes képregény, írta, rajzolta és színezte Zachary Good-
weather. A történet egy tinédzserről szól, aki éjszakánként New 
York utcáin járőrözik, környezetszennyezők és terroristák  után 
szaglászva. Ja, és a környezetszennyező terroristákat se felejtsük 
ki. A fiú, aki ugyan soha nem tudta szépen elsimítani a takaróját, 
de jó arcmemóriával rendelkezik, és az erőnléte is rendben van.

Ebben a városban most nagy szükség van Insomni-Zackre. Az 
alvás luxus. Amit senki sem engedhet meg magának – már ha az 
emberek tudják azt, amit ő tud.
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Ha látták azt, amit ő látott.
Zacknek elvileg egy hálózsákban kellett volna aludnia a má-

sodik emeleti vendégszobában. A helyiségben ugyanolyan doh-
szag terjengett, mint a Zack nagyszülei házában lévő cédrusfa 
szobában – ahova a titkot szimatoló gyerekeken kívül senki sem 
nyitott be. Mr. Setrakian (vagy Setrakian professzor – Zack, a 
földszinti zálogház miatt még mindig nem tudta, hová tegye az 
öreget) raktárhelyiségnek használta a furcsa tájolású kis szobát. 
Billegő könyvkupacok, sok régi tükör, egy ócska ruhákkal teli 
szekrény és néhány lezárt bőrönd – igaziból lezárt, nem olyan 
lakattal, amit egy gemkapoccsal meg egy golyóstollal bármikor 
ki lehet nyitni (Zack már próbálta).

Fet, a rágcsálóirtó – Zacknek csak V – már egy özönvíz előtti 
8 bites Nintendo rendszert is felcipelt a földszinti üzlethelyiségből 
az elzálogosított Sanyo televízió mellé, amelynek elülső részét 
gombok helyett nagy, forgatható szabályzók és tárcsák díszítet-
ték. A felnőttek azt hitték, Zack majd szépen a fenekén marad 
és eljátszogat a Zelda legendájával. De a szoba ajtaját nem lehe-
tett kulcsra zárni. Zack apja és Fet vasrácsot szerelt az ablak elé 
– nem belülről, hanem kívülről, a fali gerendákhoz csavarozva. 
Mr. Setrakian elmondása szerint a rács még az 1970-es évekből 
maradt meg.

Zack tudta, hogy nem őt akarják bezárni. Hanem az anyját 
akarják kívül rekeszteni.

A fiú most apja szakmai oldalát kereste a Járványügyi és -Meg-
előzési Hivatal honlapján, de a gép azt írta ki: „A lap nem talál-
ható.” Tehát már törölték az adatokat a kormányzati webhelyről.  
A „Dr. Ephraim Goodweather” névre kapott találatok szerint a 



24 guillermo del toro és  chuck hogan

férfi a CDC felfüggesztett tisztviselője, aki egy saját készítésű vi-
deofelvételen azt próbálja bemutatni, hogyan pusztít el egy vám-
pírrá változott embert. A híradások szerint Goodweather azért 
töltötte fel a videót az internetre (valójában Zack volt az elkövető, 
bár az apja azt már nem engedte meg neki, hogy meg is nézze a 
felvételt), hogy önös érdekből kihasználja a napfogyatkozás miatti 
hisztériát. Az utolsó rész tiszta baromság volt. Milyen „érdek” 
vezérelné az apját azon kívül, hogy megpróbálja megmenteni má-
sok életét? Egy hírportál így írt Goodweatherről: „a bizonytalan 
kimenetelű konfliktusba keveredett, megrögzött alkoholista ál-
lítólag szökésben van, és elrabolt fiát is magával vitte.” Zack szí-
vét mintha jeges kéz markolászta volna. Ugyanebben a cikkben 
arról is szó esett, hogy Goodweather volt felesége és a nő barátja 
is eltűnt, feltehetően mindketten meghaltak.

Zack újabban folyton hányingerrel küszködött, de ezek az 
igaztalan vádak különösen mérgező hatással voltak rá. Minden 
hazugság, az utolsó szóig. Ezek tényleg nem értik, miről van szó? 
Vagy… nem érdekli őket? Lehet, hogy önös érdekből kihasználják 
a szülei tragédiáját?

És a reakciók? A hozzászólások még a híreknél is szörnyűbbek 
voltak. Zack sehogy sem tudta megemészteni az apját ért vádakat, 
a névtelen posztolók önelégült arroganciáját. Most az anyját ért 
szörnyűséget kellene feldolgoznia – de a blogokat és fórumokat el-
öntő sablonos mocskolódás miatt erre már nem maradt energiája.

Hogyan gyászolja meg az ember azt, aki igazából nem is halt 
meg? Hogyan féljen attól, aki örökké magának akarja majd?

Ha a világ tudná, amit Zack tud, az apja visszaszerezhetné a 
becsületét, és végre szabadon hallathatná a hangját – de ettől még 
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semmi sem változna meg. A fiú anyja és az élete már soha nem 
lesz olyan, mint régen.

Zack tehát minél hamarabb túl akart lenni a dolgon. Arra vá-
gyott, hogy valami fantasztikus fordulat nyomán minden vissza-
térjen a rendes kerékvágásba. Mint amikor gyerekkorában – talán 
ötévesen – eltört egy tükröt, és egy papírlapot helyezett a sérülés-
re, aztán minden erejével azért imádkozott, hogy forrjon össze az 
üveg, mielőtt a szülei felfedeznék a kárt. Vagy mint amikor azt 
kívánta, hogy a szülei újra egymásba szeressenek. Hogy egy nap 
arra ébredjenek, óriási hibát követtek el.

Zack titokban azt remélte, hogy az apja a lehetetlenre is képes. 
A történtek ellenére továbbra is bízott abban, hogy minden jól 
végződik. Mindnyájuk számára. Talán még Anyu is visszavál-
tozhat.

Zack érezte, hogy könnyek szöknek a szemébe, és ezúttal nem 
fojtotta vissza őket. Fenn volt a tetőn; egyedül. Nagyon szeret-
te volna újra látni az anyját. A gondolat megrémítette – mégis, 
minden vágya az volt, hogy együtt lehessen vele. A szemébe 
nézhessen. Hallhassa a hangját. Megérthesse, az asszony miért 
ragadtatta magát ilyen szörnyű tettekre. Minden rendben lesz…

Az éjszaka mélyéből felhangzó sikoly rántotta vissza a jelenbe. 
A város nyugati része felé sandított, és lángokat, fekete füstoszlo-
pot látott. Felnézett az égre. Ma este nem ragyognak a csillagok. 
És alig néhány repülőgép közlekedik. Délután még vadászgépek 
zúgását hallotta a feje fölött.

Zack megtörölte az arcát a ruhaujjával, és ismét a számítógép 
felé fordult. Gyorsan átnézte az asztal tartalmát, és megtalálta a 
mappát, amely a tiltott videofájlt tartalmazta. Megnyitotta, és az 
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apja hangját hallotta. Rájött, hogy az apja kezelte a kamerát. Zack 
kameráját, amit előzőleg kölcsönkért a fiútól.

Első pillantásra nehéz volt kivenni a film témáját: egy sötét folt 
mozgolódott egy fészer belsejében. Aztán négykézláb előreha-
jolt. Torokhangú morgás és dühödt sziszegés. Halk lánccsörgés.  
A kamera ráközelített a sötét alakra, amely ettől jobban kive-
hetővé vált, és Zack egy tátott szájat pillantott meg. Egy termé-
szetellenesen nagyra tátott szájat, amelyben mintha egy karcsú 
ezüsthal ficánkolt volna.

A fészerben lapuló valaminek tágra nyílt a szeme. Zack először 
azt hitte, hogy a szomorúságtól meg a fájdalomtól. A lényt egy 
nyakörv – egy kutyanyakörv – fogta vissza, amelyet a döngölt 
földpadlóhoz láncoltak. A lény bőre sápadtan derengett a sötét fé-
szer belsejében; olyan vértelen volt, hogy szinte ragyogott. Aztán 
furcsa, ütemes hang hallatszott – csatt-plutty, csatt-plutty, csatt-
plutty –, és a kamera mögül (apu felől?!) három tűlövedékszerű 
ezüstszöget lőttek a valami felé. Amikor a lény rekedtes hangon 
felordított, mint egy állat, amelyet elviselhetetlen fájdalom gyö-
tör, valaki oldalra taszította a kamerát.

– Elég! – mondta egy hang a videón. A hang Mr. Setrakiané 
volt, de Zack még sosem hallotta így beszélni a kedves, öreg ré-
giségkereskedőt. – Legyünk könyörületesek!

Azzal az öregember belépett a képbe, és idegen, ősi hangzású 
szavakat kezdett kántálni – mintha erőt próbálna gyűjteni vala-
mihez, vagy megátkozna valakit. Egy ezüstkardot emelt a feje 
fölé – a hosszú fegyver csak úgy csillogott a holdfényben –, és 
nagyot suhintott vele. A lény felüvöltött…
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Zack hirtelen hangokat hallott. Odalentről szűrődtek fel. A fiú 
becsukta a laptopot, egy pillanatra megmerevedett, majd a tető 
széléről óvatosan lekukucskált a 118. utcára.

Egy ötfős csoport haladt a zálogház felé, nyomukban lassan 
guruló terepjáróval. A férfiak fegyvert viseltek, és minden ajtón 
bedörömböltek. A terepjáró megállt a kereszteződésben, közvet-
lenül a zálogház előtt. A gyalogosan közlekedő férfiak odamentek 
az épülethez, és megrázták a biztonsági kaput.

– Nyissák ki! – kiabálták.
Zack hátrébb húzódott. Megfordult, és a tetőajtó felé indult. 

Úgy gondolta, jobb lesz, ha visszamegy a szobájába, nehogy raj-
takapják.

Ekkor látta meg a lányt. Tizenéves volt, valószínűleg közép-
iskolás. A bolt melletti üres telekkel szomszédos épület tetején 
állt. Szélben fodrozódó hosszú hálóinge a térdére simult, egyenes 
szálú, súlyos haja azonban mozdulatlan volt.

A tető szélén állt. A legszélén, és egy pillanatra sem billent 
ki az egyensúlyából. Úgy festett, mint aki azon gondolkodik, 
hogyan ugorjon. A lehetetlen ugrásra készült. Tudta, hogy úgyis 
kudarcot vall.

Zack döbbenten bámulta. Nem volt biztos a dolgában. De sej-
tett valamit.

Azért fölemelte a kezét. Odaintett a lánynak.
Az merev tekintettel nézett vissza rá.

Dr. Nora Martinez, a Járványügyi és – Megelőzési Hivatal 
volt munkatársa kinyitotta a bejárati ajtót. Öt felfegyverzett,  
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golyóálló mellényt és harci ruházatot viselő férfi nézett farkassze-
met vele a biztonsági kapu túloldaláról. Kettőnek kendő takarta 
a száját.

– Minden rendben, asszonyom? – kérdezte az egyik.
– Igen – felelte Nora. Látta, hogy a férfiakon semmilyen jel-

vény vagy azonosító nincs. – Amíg a rács bírja, nincs mitől tarta- 
nunk.

– Házról házra járunk – mondta egy másik férfi. – Megtisz-
títjuk a tömböket. Kitört a balhé – mutatott a 117. utca felé –, de 
úgy látjuk, errefelé a legrosszabb a helyzet. – Harlemben.

– Kik maguk?
– Aggódó polgárok, asszonyom. Egyedül van a házban?
– Nem – szólalt meg Vaszilij Fet, a New York-i Városi Kártevő-

mentesítő Szolgálat dolgozója, független rágcsálóirtó, aki ebben 
a pillanatban tűnt fel Nora háta mögött.

A férfiak tetőtől talpig végigmérték a tagbaszakadt embert.
– Magáé a zálogház?
– Az apámé – válaszolta Fet. – Miféle balhéról van szó?
– Egy csapat őrült zavargásokat robbantott ki a városban. Agi-

tátorok és opportunisták. Kihasználják a fejetlenséget, és csak 
tovább súlyosbítják a helyzetet.

– Úgy beszél, mint egy zsaru – jegyezte meg Fet.
– Ha el akarják hagyni a várost – szólt közbe egy másik férfi, 

kerülve a témát –, most menjenek! A hidak megteltek, az alagutak 
bedugultak. Nem valami rózsás a helyzet.

– De közénk is beállhatnak. Jól jön a segítség – mondta egy 
harmadik.

– Még meggondolom – felelte Fet.
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– Menjünk! – kiáltotta a terepjáró vezetője.
– Sok szerencsét – mondta az egyik férfi komoran. – Szüksé-

gük lesz rá.
Nora nézte, ahogy a csapat távozik, majd bezárta az ajtót. Visz-

szalépett az árnyékba.
– Elmentek – mondta.
Ephraim Goodweather, aki idáig félrehúzódva figyelte az ese-

ményeket, most előrelépett.
– Bolondok – szólalt meg.
– Zsaruk – válaszolta Fet a férfiak után nézve.
– Honnan tudod? – kérdezte Nora.
– Látszik rajtuk.
– Jó, hogy kimaradtál ebből – fordult Nora Eph felé.
Eph bólintott.
– Miért nem volt jelvényük?
– Valószínűleg szolgálaton kívül iszogattak valahol, és úgy 

döntöttek, nem hagyják, hogy a városuk így végezze – válaszolta 
Fet. – A feleségeiket már elküldték Jersey-be, így nincs jobb dol-
guk, mint betörni néhány fejet. A zsaruk úgy érzik, itt ők a főnö-
kök. És igazuk is van. Galerimentalitás. Ez az ő terepük, és har- 
colni fognak érte.

– Ha jól meggondoljuk – jegyezte meg Eph –, alig különböz-
nek tőlünk.

– Kivéve, hogy ólommal akarnak védekezni ezüst helyett – 
szólt közbe Nora. Eph kezébe csúsztatta a kezét. – Figyelmez-
tetnünk kellett volna őket.

– Ne feledd, azért lettem első számú közellenség, mert meg-
próbáltam figyelmeztetni az embereket! – felelte Eph.
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Eph és Nora léptek elsőként a kísértet-repülőgép fedélzetére, 
miután a kommandósok felfedezték a halottnak tűnő utasokat.  
A felismerés, hogy a holttestek nem bomlanak le természetes 
úton, továbbá az a tény, hogy a napfogyatkozás során eltűnt a ko-
porsószerű láda, végleg meggyőzte Ephet arról, hogy járványügyi 
válságról van szó, amely nem magyarázható a szokásos orvosi és 
tudományos eszközökkel. Ennek a nyugtalanító felismerésnek a 
hatására hallgatta végig a zálogkereskedő, Setrakian vallomását, 
és ismerte meg a járvány mögött húzódó rettenetes igazságot. 
Kétségbeesett próbálkozása, hogy feltárja a világ előtt a beteg-
ség – az alattomosan terjedő, már a külső kerületeket is veszé-
lyeztető vámpírvírus – valódi természetét, oda vezetett, hogy 
meg kellett válnia a CDC-től, amely ezután gyilkosság koholt 
vádjával igyekezett elhallgattatni őt. A férfi azóta is szökésben  
volt.

– Bepakoltál a kocsiba? – nézett Fetre.
– Mehetünk.
Eph megszorította Nora kezét. A nő sehogy sem akarta elen-

gedni.
– Vaszilij! Ephraim! Nora! – hallatszott Setrakian hangja az 

üzlethelyiség hátsó lépcsője felől.
– Itt vagyunk, professzor úr! – kiáltotta Nora.
– Valaki jön – mondta az öregember.
– Nem, már megszabadultunk tőlük. Polgárőrök voltak. Fel-

fegyverkezve.
– Nem emberi lényre gondoltam – válaszolta Setrakian. – És 

sehol sem találom a kis Zacket.
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Z ack ijedten fordult hátra, amikor kivágódott a szobaajtó. 
Apja úgy rontott be, mint aki élethalálharcra készül.

– Jézusom, Apu! – ült föl Zack a hálózsákban.
Eph körülnézett a szobában.
– Setrakian az előbb nézett be hozzád.
– Uhh… – dörzsölte meg tüntetőleg a szemét Zack. – Biztosan 

nem vett észre a földön.
– Igen. Lehetséges. – Eph fürkészőn nézte Zacket, nem hitt 

neki, de látszott rajta, nem az nyugtalanítja, hogy hazugságon 
kapta a fiát. Körbejárt a szobában, és ellenőrizte a rácsos ablakot. 
Zack észrevette, hogy egyik kezét a háta mögé dugja, és igyekszik 
úgy mozogni, hogy Zack ne vegye észre, mit szorongat benne.

Nora rohant be a szobába. Amikor meglátta Zacket, megtor-
pant.

– Mi történt? – tápászkodott föl Zack.
Az apja megynyugtatóan rázta  a fejét, de a mosoly túl gyorsan 

jött – és a férfi tekintetéből egy cseppnyi derű sem sugárzott.
– Csak körülnézek. Várj meg itt, oké? Mindjárt visszajövök.
Azzal kilépett az ajtón, de úgy, hogy a háta mögé rejtett tágy 

végig rejtve maradjon. Vajon a csatt-plutty izé az, vagy az ezüst-
kard? – találgatott magában Zack.

– Maradj itt! – mondta Nora, és becsukta az ajtót.
Zack nem értette, mi ez a nagy felfordulás. Egyszer hallotta, 

hogy az anyja Nora nevét említi veszekedés közben – bár nem is 
volt az igazi veszekedés, hiszen a szülei akkor már külön éltek. 
És Zack egyszer látta, hogy az apja megcsókolta Norát – mielőtt 
elment valahova Mr. Setrakiannel és Fettel. Amíg a férfiak vissza  
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nem tértek, Nora feszült volt, és látszott rajta, hogy máshol jár az 
esze. Visszatértük után pedig minden megváltozott. Apja bor-
zasztóan szomorúnak tűnt – Zack soha többé nem akarta ilyen-
nek látni. Mr. Setrakian pedig megbetegedett. Zacknek sikerült 
kihallgatnia néhány dolgot, de korántsem mindent.

Valami „mester”-ről beszéltek.
Meg a napfényről, meg valakiről, akit nem sikerült „elpusz-

títani”.
Meg arról, hogy „itt a világ vége”.
Miközben Zack egyedül állt a vendégszoba közepén, és pró-

bálta kibogozni a rejtély szálait, egy homályos foltot vett észre 
az egyik falitükörben. Egy torz, látomásszerű alakot – valamit, 
aminek élesen kellett volna látszódnia, de ködösen és homályosan 
jelent meg az üveglapon.

Valami van az ablakban.
Zack lassan oldalra fordult – majd hirtelen megpördült a ten-

gelye körül.
A nőnemű lény az épület homlokzatán csüngött. A teste torz 

volt, tágra nyílt szeme vörösen izzott, haja kihullott, vékony volt 
és sápadt, tanárnős ruhája felhasadt a vállán, kivillanó bőrén sár-
foltok virítottak.

Anya.
Hát eljött. Ahogy számítottak rá.
Zack ösztönösen tett egy lépést felé. Aztán meglátta az arcát, 

amelyből fájdalom helyett hirtelen démoni gonoszság sugárzott.
A lény észrevette a rácsot.
Egy szempillantás alatt kitátotta a száját – hatalmasra; ugyan-

úgy, ahogy az a valami a videón –, és egy csáp ugrott elő a nyelve 
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alól. A csáp áttörte az üveget – amely csörömpölve tört szilán-
kokra –, és átpréselte magát az így keletkező lyukon. A két méter 
hosszú, elvékonyodó csáp teljes erőből lecsapott; mindössze pár 
centiméter választotta el a fiú torkától.

Zack megdermedt, asztmás tüdeje görcsbe rándult. Nem ka-
pott levegőt.

A húsos csáp bonyolult felépítésű, villás vége egy pillanatig 
egy helyben remegett a levegőben. Zack moccanni sem mert.  
A csáp elernyedt, és a nő egy laza fejbiccentéssel gyorsan visz-
szarántotta azt a szájába. Kelly Goodweather bedugta a fejét az 
ablakon, végképp kitörve ezzel az üveget. Bepréselte magát az ab-
lakkereten, és már csak alig néhány centi hiányzott ahhoz, hogy 
elérje Zack torkát, és a Mester hívévé tegye Drága Egyetlenét.

Tekintete dermesztő hatással volt Zackre. Vörös szemek egy-
egy fekete ponttal a közepükön. A fiú kétségbeesetten kereste a 
régi Anyura utaló jeleket.

Vajon tényleg halott, ahogy Apu azt mondta? Vagy életben 
van?

Vajon örökre elment? Vagy itt van vele – a szobában?
Vajon még az ő anyukája? Vagy már valaki máshoz tartozik?
A nő – mint egy kígyó, amely erőnek erejével préseli be magát 

az üregbe – bedugta a fejét két vasrúd közé – a bőre felszakadt, a 
csontjai ropogtak –, és kétségbeesetten próbálta leküzdeni a csáp 
és a fiú bőre közötti távolságot. Megint kitátotta a száját, és égő 
tekintetét a fiú torkára szegezte, kicsivel az ádámcsutka fölé.

Eph futva érkezett a szobába. Zack csak állt, és némán bámult 
Kellyre. A vámpír a vasrudak közé szorította a fejét, és éppen 
lecsapni készült. Eph egy ezüstkardot húzott elő a háta mögül.
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– NEM! – üvöltötte, és Zack elé ugrott.
Nora rontott be a szobába, és bekapcsolta a Luma lámpát. Az 

erős ultraibolya fény hangosan zümmögött. Nora kissé visszahő-
költ az emberi mivoltából kivetkőzött szörnyanya láttán, de nem 
torpant meg, hanem határozottan maga elé tartotta a vírusölő 
lámpát.

Eph szintén Kelly felé indult, az ocsmány csáp felé. A vámpír 
magánkívül volt dühében.

– KIFELÉ! VISSZA! – ordított Eph Kellyre, mintha valami 
portyázó vadállat próbálna betörni a házába. Meglengette a kard-
ját a nő előtt, és az ablak felé iramodott.

Kelly még egy utolsó, fájó és sóvár pillantást vetett a fiára, majd 
kihúzta a fejét az ablakrácsból, nehogy Eph pengéje elérje – és 
elmenekült a ház falán.

Nora a rács mögé, két egymást keresztező rúdra helyezte a 
lámpát, hogy a gyilkos fény betöltse a kitört ablak körüli területet, 
és ezzel megakadályozza, hogy Kelly visszatérjen.

Eph odarohant a fiához. Zack lehajtott fejjel markolászta a tor-
kát. A mellkasa hullámzott. Eph először azt hitte, sír, de rájött, 
hogy nagyobb a baj.

Pánikroham. A fiú teljesen befulladt. Nem kapott levegőt.
Eph kétségbeesetten nézett körül, majd meglátta Zack inhalá-

torát a régi tévékészülék tetején. A kezébe nyomta és a szájához 
irányította a készüléket.

Eph erősen tartotta az eszközt, míg Zack levegő után kapko-
dott, és az aeroszol lassan megnyitotta a fiú tüdejét. Zack arcába 
azonnal visszatért a szín, légutai kitágultak, mint egy lufi – és er- 
nyedten roskadt le a földre.
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Eph letette a kardját, hogy elkapja – de az erőre kapó Zack 
eltolta magától, és a kitört ablakhoz szaladt.

– Anyu! – kiáltotta rekedten.

K elly az épület téglahomlokzatán menekült fölfelé. A közép-
ső ujján fejlődő karmok segítették a mozgását, miközben a 

falhoz lapulva mászott a ház oldalán, mint egy pók. A betolakodó 
megjelenése miatti haragja hajtotta. Érezte – élesen, mint egy 
anya, aki azt álmodja, hogy bajba került gyermeke a nevét kiáltja 
–, hogy Drága Egyetlene egészen közel van hozzá. Érzékelte a 
lélek jelzését, amely a fiú bánatában öltött testet. Erős sóvárgása 
szinte megkettőzte anyja ösztönös vámpírszomját.

Kelly nem a gyermekét látta Zachary Goodweatherben. Nem 
a fiát, nem a szeretete tárgyát. Hanem saját énjének azt a darab-
káját, amely makacsul megmaradt emberinek. Valami olyasmit 
látott, ami biológiai szempontból az övé, és mindig is saját lé-
nye részét fogja képezni. Íme, a vére, csak éppen nem vámpírfe-
hér, hanem piros. Még mindig oxigént szállít, nem ételt. Énjé-
nek egy hiányzó darabkáját látta, akit erőszakkal tartanak tőle  
vissza.

Pedig neki szüksége van rá. Nagyon is.
Ez nem emberi szeretet volt, hanem egy vámpír szükséglete. 

Egy vámpír sóvárgása. Az emberi reprodukció kifelé hat, létrehoz 
és gyarapít, a vámpírok reprodukciója viszont éppen ellentétesen 
működik: befelé halad a vérvonalon, hogy élő sejteket támadjon 
meg és alakítson át a saját céljaira.

A pozitív energia, a szeretet is ellentétbe csap át, de ez nem 
a gyűlölet – és nem is a halál. A negatív energia a fertőzés.  



36 guillermo del toro és  chuck hogan

Ahelyett, hogy a szeretet kiterjesztésével, a megtermékenyítéssel 
és a génállományok vegyítésével egy új és egyedülálló lényt hozna 
létre, megakasztja a reprodukciós folyamatot. Egy élettelen anyag 
megszáll egy életképes sejtet, hogy több száz millió példányban 
reprodukálja magát. Ez nem szeretetteljes és teremtő folyamat, 
hanem erőszakos és pusztító. Meggyalázás és perverzió. Biológiai 
nemi erőszak és gyarmatosítás.

Kellynek szüksége volt Zackre. Amíg a fiú befejezetlen, ő is 
az marad.

A Kellyből alakult lény a tető szélén állt, és egyáltalán nem 
törődött az alant pusztuló várossal. Ő csak a szomjúságot ismer-
te. A vér és a vértestvérei utáni sóvárgást. Ez az őrület hajtotta; a 
vírusoknak csak egy a fontos: hogy fertőzzenek.

Éppen más bejutási lehetőséget kezdett keresni a házon, mikor 
meghallotta, hogy az átjáró mögött valaki cipőtalpa alatt meg-
nyikordul a kavics.

A sötétben is jól látta őt. Setrakian, az öreg vadász tűnt elő, 
kezében egy ezüstkarddal, és egyenesen felé tartott. A tető szé-
léhez akarta szegezni őt.

Hőképe alig volt érzékelhető; idős ember lévén, csak lassan 
csordogált a vére. Alacsonynak tűnt, bár Kelly újabban minden 
embert alacsonynak látott. Kicsi, formátlan lények, akik a létükbe 
kapaszkodnak, de csekély értelmük miatt folyton elbuknak. A pil- 
langó, amely egy halálfejet visel szárnyas hátán, teljes megvetéssel 
tekint a szőrös bábokra. A fejlődés egy korábbi szakaszában meg-
rekedt egyedek, elavult modellek, amelyek nem képesek meghal-
lani a Mester kitörő ujjongását.
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Kelly gondolatai valahogy mindig Hozzá kanyarodtak visz-
sza. Primitív, mégis finomra hangolt állati kommunikáció volt 
ez. Méhkasmentalitás.

Mikor az öreg elindult felé, kezében a fényesen csillogó és ha-
lálos ezüstkarddal, úgy érezte mintha közvetlenül a Mester kom-
munikálna rajta keresztül a vén bosszúálló elméjével.

Abraham.
Ezt a Mester mondta – de nem azon a zengő hangon, amit 

Kelly megszokott tőle.
Abraham. Ne!
Mintha egy nő beszélt volna. De nem Kelly. Ő semmit nem 

hallott.
Setrakian annál inkább. A hőképe, a gyorsuló szívverése elárulta.
Őbenne is én vagyok… Benne élek…
Az öreg megállt, és kissé elhomályosult a tekintete. Ezt a pil-

lanatot ragadta meg a vámpír: kitátotta a száját, és érezte, hogy 
mindjárt előrelendül a csápja.

Ám a vadász felemelte fegyverét, és hangos kiáltással Kelly-
re támadt. A vámpírnak semmi esélye sem volt. Az ezüstpenge 
szinte belefúródott szemének sötétjébe.

Megfordult, végigszaladt a tető szélén, majd leereszkedett az 
épület falán. A lenti üres telekről még egyszer visszanézett az 
öregemberre, zsugorodó hőfelhőjére, amint egyedül áll a sötét-
ben, és őt figyeli.

e ph odalépett Zackhez, megfogta a karját és elrántotta a fiút 
az ablakrács mögé helyezett UV lámpa égető fényéből.
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– Hagyj békén! – kiáltotta Zack.
– Öregem! – próbálta lecsillapítani Eph a fiút és magát is. – 

Haver! Z! Hé!
– Meg akartad ölni!
Eph nem tudta, mit feleljen, mert ez volt az igazság.
– Ő… ő már halott.
– Nekem nem!
– Láttad őt, Z – Eph nem akart a csápról beszélni. – Te is lát-

tad. Ő már nem a te anyukád többé. Sajnálom.
– Akkor sem kell megölni! – mondta Zack a fulladási rohamtól 

még mindig rekedtes hangon.
– De igen – felelte Eph. – De igen.
Közelebb lépett Zackhez, és ismét megpróbálta megérinteni, 

de a fiú elhúzódott. Az egyetlen jelenlévő nő – Nora – nyakába 
borult, és zokogni kezdett.

Nora vigasztalóan nézett Ephre, de a férfi nem kért a sajnálat-
ból. Fet mögötte állt az ajtóban.

– Gyerünk! – mondta Eph, azzal kiviharzott a szobából.

Az éjszakai osztag

A Marcus Garvey park felé folytatták útjukat: az öt, 
szolgálaton kívüli rendőr gyalog, az őrmester a saját kocsiján.

Ez most nem a jelvényekről szólt. Nem a járőrkamerákról. 
Nem a jelentésekről. Nem a vizsgálatokról, nem a közvetítő tes-
tületekről, nem a belügyről.

Hanem az erőről. A rendrakásról.
„Fertőző őrület” – mondták a szövetségiek. „Járványszerű téboly.”
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Hova lettek a régi vágású „rosszfiúk”? Vagy már a kifejezés is 
kiment a divatból?

A kormány azt fontolgatja, hogy beveti az állami rendőrséget. 
A Nemzeti Gárdát. A hadsereget.

Azért mi, egyszerű kék egyenruhások is hadd rúgjunk labdába!
– Hé, hogy az a…!
Az egyikük a karjához kapott. A mély vágás még a ruháját is 

átszakította.
Újabb lövedék landolt a lábuknál.
– Bassza meg, már köveket is hajigálnak?
A háztetőket kezdték fürkészni.
– Ott!
Egy hatalmas Anjou-liliommal díszített kő süvített a fejük fe-

lett. A férfiak szétugrottak. A kő a járdaszegélynek csapódott és 
ripityára tört. A szilánkok a rendőrök lábszárához verődtek.

– Itt van!
Az ajtóhoz futottak, és benyomakodtak az épületbe. Az első 

ember felrohant a lépcsőn az első emeleti fordulóba. Egy lány állt 
a folyosó közepén, hosszú hálóingben.

– Kifelé innen, drágám! – kiáltott rá a férfi és elviharzott mel-
lette, hogy nekivágjon a következő lépcsősornak. Odafent valaki 
mozgott. A rendőrnek nem kellett megvárnia, hogy közbeavat-
kozhasson, hogy jogosan alkalmazzon erőszakot. Rákiáltott a 
fickóra, hogy álljon meg, majd tüzet nyitott. Négy golyót röpített 
a pasasba, és ezzel sikerült is leterítenie.

Kibiztosított fegyverrel közelített a lázadó felé. Fekete srác 
négy találattal a mellében. A rendőr vigyorogva szólt le a lépcső-
házba.
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– Elkaptam egyet!
A fekete srác felült. A rendőr hátrálni kezdett, és még egy 

sorozatot beleengedett a fickóba. Az azonban ráugrott, beleka-
paszkodott, és a nyakát kezdte birizgálni.

A rendőr megpördült, gépkarabélya kettejük közé került. 
Érezte, hogy a csípője mögött meglazul a korlát.

Együtt zuhantak le, és a földre nyekkentek. Az egyik rend-
őr megfordult, és látta, hogy a gyanúsított a társán fekszik, és 
a nyakát harapdálja. Mielőtt tüzelt volna, felnézett, hogy lássa, 
honnan zuhantak le. Ekkor pillantotta meg a hálóinges tinit.

A lány rávetette magát, leterítette, a mellkasára ült, és marcan-
golni kezdte az arcát meg a nyakát.

A harmadik zsaru éppen lefelé jött a lépcsőn, amikor megpil-
lantotta a lányt – meg a háta mögött kuporgó fickót, aki a szájából 
kilógó lüktető csáppal mohón szívta az első rendőr vérét.

Rálőtt a lányra, aki ettől hátratántorodott. A férfi már éppen 
célba vette volna a másik őrültet, amikor egy kéz nyúlt ki a háta 
mögül, és egy hosszú, karomszerű valamivel végigszántott a nya-
kán. Ettől egyenesen a lény karjába tántorodott.

Kelly Goodweather, akinek a fia utáni sóvárgása csak tovább 
fokozta az éhség és a vér utáni vágyakozás táplálta dühét, fél kéz-
zel a legközelebbi lakásba vonszolta a rendőrt, és bevágta maga 
mögött az ajtót, hogy zavartalanul lakmározhasson.

A Mester – I. rész

A férfi végtagjai még egyszer utoljára megrándultak, majd az 
utolsó lehelet halvány párája is elhagyta a száját. A halálhörgés azt 
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jelezte a Mesternek, hogy vége a lakomának. A toronymagas ár-
nyék elengedte a férfi mozdulatlan, meztelen testét, amely élette-
lenül rogyott le a Sardu lábánál heverő másik négy áldozat mellé.

A holttestek combjának belsején egyforma harapásnyom ékte-
lenkedett, pontosan a combverőér vonalában. Az általános nézet, 
miszerint a vámpírok az áldozat nyakából isznak, nem tévedés, 
de az erősebb vámpírok jobban kedvelik a jobb láb combverőerét. 
A nyomás és az oxigénellátás itt a legtökéletesebb, az íz pedig 
teltebb, nagyon letisztult. A nyaki verőér pedig tisztátalan, csí-
pős szagú vért szállít. Ettől függetlenül maga a táplálkozás már 
rég nem hozta lázba a Mestert. Az öreg vámpír sokszor már bele 
sem nézett áldozata szemébe – bár az illető tekintetéből sugárzó 
rémület egzotikus jegyekkel gazdagította a vér fémes ízét.

Az emberi fájdalom évszázadokon át friss és élénkítő maradt: 
különböző megnyilvánulási formái mulattatták a Mestert; és 
mindig érdeklődéssel hallgatta a birkák elakadó lélegzetének, 
sikolyainak és halálhörgésének finoman bonyolult szimfóniáját.

De most, hogy tömegesen szedte áldozatait, néma csendre vá-
gyott. A Mester az ősi belső hangra figyelt – az eredeti hangra 
– igazi énjének hangjára, amely a testében és az akaratában meg-
jelenő összes vendéget magába olvasztotta. Ez a duruzsolás áradt 
belőle: mélyről jövő, andalító pulzálás, mentális ostorpattogás, 
amely hosszú időre megbénította a szembejövő zsákmányt, hogy 
a Mester nyugodtan táplálkozhasson.

De a Duruzsolással is csínján kellett bánni, mert ez volt a Mes-
ter igazi hangja. Az igazi énje.

Sok idejébe és energiájába telt lecsendesíteni a benne élő han-
gokat, és újra felfedezni a sajátját. Ez igen kockázatos volt, mivel 
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ezek a hangok álcaként szolgáltak a számára. A hangok – Sarduét, 
a gyerekgyilkosét is beleértve, akinek a testében a Mester lakott 
– a Mester jelenlétét, helyzetét és gondolatait voltak hivatottak 
elleplezni az Ősök elől. Álruhaként funkcionáltak.

A Mester ezt a Duruzsolást alkalmazta a 777-es érkezésekor, 
most pedig arra használta a ritmikus hangot, hogy nyugodtan 
összeszedhesse a gondolatait. Erre csak itt volt lehetősége – több 
száz méterrel a talajszint alatt, a félig elhagyatott csontház-
komplexum közepén megbúvó betonpincében. A Mester szobája 
a vágóhíd alatti kanyargó, korlátokkal elkerített területek és szol-
gálati alagutak labirintusának közepén helyezkedett el. Egykor 
itt gyűjtötték össze a vért és az állati maradványokat, de most, 
miután – még a Mester beköltözése előtt – alaposan kitakarítot-
ták a helyet, az építmény leginkább egy kis kápolnára hasonlított.

A Mester hátán lüktető seb szinte azonnal gyógyulni kezdett. 
Soha nem félt attól, hogy a sérülések maradandó károsodást 
okoznak neki – soha nem félt semmitől –, de tudta, hogy a vágás 
nyomán hátramaradó heg szégyenletesen elcsúfítja majd a testét. 
A vén bolond meg az emberei keservesen megbánják még, hogy 
ujjat mertek húzni vele.

A düh halvány visszhangja – a mélységes felháborodásé – mo-
rajlott keresztül a sok-sok hangon és a Mester akaratán. Bosszan-
kodott, ami frissítő és élénkítő hatással volt rá. Ritkán háborodott 
fel, így hát készséggel – sőt, szinte örömmel – adta át magát ennek 
az új érzelemnek.

Csendes nevetés rázta sebesült testét. Több lépéssel előrébb járt, 
és a gyalogok pontosan úgy viselkedtek, ahogy eltervezte. Boli-
var, a tetterős hadnagy szorgalmasan terjesztette a szomjúságot,  
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sőt néhány szolgát is begyűjtött a nappali munkák elvégzésére. 
Palmer gőgje minden egyes taktikai előrelépéssel nőtt, a férfi 
azonban így is a Mester irányítása alatt maradt. A terv kivitele-
zése a napfogyatkozással vette kezdetét. Ez alapozta meg a meg-
valósításhoz szükséges bonyolult, szent geometriát, és – nem is 
olyan sokára – a föld lángba borul…

A padlón az egyik ínyencfalat felnyögött, hihetetlenül görcsö-
sen kapaszkodott az életbe. A Mester felfrissülten és derűsen bá-
mult le rá. Elméjében ismét felhangzott a kórus. A Mester lené-
zett a lábánál heverő férfira, akinek még pislákolt némi fájdalom 
és félelem a szemében – váratlan csemege.

A Mester ezúttal hagyta magát kényeztetni, kéjesen ízlelget-
te a savanykás desszertet. A csontház boltíves mennyezete alatt 
fölemelte a testet, kezét óvatosan a mellkasra, a férfi szíve fölé 
helyezte, és mohón elhallgattatta a belsejében zümmögő kórust.

Ground Zero

A peron üres volt, amikor Eph leugrott a sínekre, és kö-
vette Fetet a Ground Zero építési projekt betonteknője mellett 
vezető metróalagútba. Nem hitte volna, hogy valaha is visszatér 
erre a helyre. Azok után, amit itt látott és tapasztalt, nem tartotta 
magát elég erősnek ahhoz, hogy újra visszatérjen a Mester fészkét 
rejtő föld alatti labirintusba.

De a sebek akár egy nap alatt képesek behegedni. És a whisky 
is segített. Elég sokat segített.

Eph ugyanannak a használaton kívüli pályának a fekete kövein 
haladt, mint korábban. A patkányok nem tértek vissza. Ellépdelt 
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egy szivattyúcső mellett, amit még a keszonmunkások hagytak 
itt. Ők is eltűntek.

Fetnél most is ott volt az elmaradhatatlan acélrúd. A célnak 
megfelelőbb és hatásosabb fegyverek ellenére – UV lámpa, ezüst-
kard, tisztaezüst-lövedékekkel megtöltött szögpuska – Fet to-
vábbra is magával cipelte a patkányriasztó botot, bár mindketten 
tudták, hogy itt már nincsenek patkányok. Vámpírok lepték el a 
rágcsálók föld alatti birodalmát.

Fet a szögpuskát is szerette. A pneumatikus meghajtású szög-
puskák működtetéséhez csövezet és víz szükséges. Az elektro-
mos szögpuskákból kilőtt lövedéknek nem íves a röppályája. 
Egyik típus sem hordozható. Fet lőporos puskája – az öregem-
ber ősi és modern furcsaságokat rejtő fegyvertárának egyik da-
rabja – ugyanannyi lőporral működött, mint egy vadászpuska. 
Ötven ezüstszöget lőtt ki egyszerre, a tár alul helyezkedett el, 
mint az Uzi géppisztolynál. Az ólomgolyók ugyanúgy lyukat 
ütöttek a vámpírok testén, mint az emberekén – de idegrendszer 
híján a fizikai fájdalom megszűnik, és a rézbevonatú lövedékek 
teljesen hatástalanok. A puska visszatartó erőt jelent, de ha az 
ember nem választja el a fejet a nyaktól, a becsapódó golyó nem 
tud ölni. A négy centiméteres szögek formájában alkalmazott 
ezüst azonban elpusztítja a vírust. Az ólomgolyók feldühítik a 
vámpírokat, az ezüstszögek viszont genetikai szintű fájdalmat 
okoznak nekik. És, ami szinte ugyanilyen fontos volt, legalábbis 
Ephnek: az ezüst megrémíti őket. Csakúgy, mint a tiszta, rövid-
hullámú UVC tartományba tartozó ultraibolya fény. A vámpírok 
szempontjából az ezüst és a napfény a patkányirtó acélrúdjának 
felelt meg.
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Fet rágcsálóirtó városi alkalmazottként kereste meg Ephet: 
meg akarta tudni, mi űzte ki a patkányokat az alagutakból. Föld 
alatti kalandjai során már találkozott néhány vámpírral, a fér-
gek fáradhatatlan pusztítójaként és a város alatti város életének 
szakértőjeként szerzett ismeretei pedig tökéletesen alkalmassá 
tették őt a vámpírvadászatra. Ő volt az, aki először vezette vé-
gig az alagúton Ephet és Setrakiant, hogy megkeressék a Mester 
fészkét.

A mészárlás szaga megült a föld alatti üregben. A megpörkö-
lődött vámpírok testéből áradó égett szag – és a lények „ürüléké-
nek” orrfacsaró ammóniabűze.

Eph hirtelen azon kapta magát, hogy lemaradt. Megszaporáz-
ta a lépteit, és végigjáratta az alagútban elemlámpájának fényét, 
hogy felzárkózzon Fethez.

A patkányirtó egy meggyújtatlan Toro szivart rágcsált, amit 
beszéd közben sem vett ki a szájából.

– Jól vagy? – kérdezte.
– Remekül – válaszolta Eph. – Jobban már nem is lehetnék.
– Össze van zavarodva. Haver, én is össze voltam zavarodva 

ebben a korban, az anyám meg… tudod.
– Tudom. Időre van szüksége. És ez csak egy a sok dolog közül, 

amit most nem tudok megadni neki.
– Zack jó fej. Nem vagyok oda a gyerekekért, de a tiédet bírom.
Eph bólintott. Hálás volt Fetnek az erőfeszítésért.
– Én is szeretem őt.
– Az öreg miatt viszont aggódom.
Eph óvatosan lépkedett a laza köveken.
– Sokat kivett belőle a dolog.
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– Fizikailag, persze. De nem csak úgy.
– Kudarcként éli meg.
– Igen, ez az. Ennyi év üldözés után végre elcsípi a Mestert, 

de az ellenáll, és túléli az öreg legjobb lövését. De valami más is 
van a háttérben. Valami, amiről az öreg nem hajlandó beszélni. 
A nyakamat rá.

Eph felidézte magában a diadalmas mozdulatot, amellyel a 
vámpírok királya ledobta magáról a köpenyt. Liliomfehér bőre 
megperzselődött a fényben, de ő üvöltve dacolt a nappal – majd 
eltűnt a tető pereme mögött.

– Azt hitte, a napfény megöli a Mestert.
Fet a szivarját rágcsálta.
– Az biztos, hogy sikerült fájdalmat okoznia neki. Ki tudja, med-

dig bírta volna a sugárzást. És te is megsebesítetted őt. Az ezüst-
tel. – Eph, mintegy véletlenül, átlós vágást ejtett a Mester hátán, 
amelyen a napfény hatására szinte azonnal fekete var jelent meg. –  
Ha meg lehet sebesíteni, akkor el is lehet pusztítani. Nem igaz?

– De nem azt szokták mondani, hogy a sebesült állat veszé-
lyesebb?

– Az állatokat, ugyanúgy, mint az embereket, a fájdalom és a 
félelem motiválja. De ezeket? Hiszen a fájdalomból és a félelem-
ből táplálkoznak. Nincs szükségük más motivációra.

– El akarnak törölni minket a föld színéről.
– Sokat gondolkodtam ezen. Vajon tényleg szeretnék kiirtani 

az emberiséget? Hiszen mi szolgáltatjuk nekik a táplálékot. Mi 
vagyunk a reggelijük, az ebédjük és a vacsorájuk. Ha ez az izé  
mindenkit vámpírrá változtat, lőttek a kajának. Ha levágod a tyú-
kokat, nincs több tojás.
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Ephet lenyűgözte Fet érvelése, a rágcsálóirtó logikája.
– Fenn kell tartania az egyensúlyt, nem? Ha túl sok embert 

változtat vámpírrá, túl nagy lesz az igény az emberhúsra. Vérgaz-
daságtan.

– Hacsak a sors mást nem tartogat a számunkra. Csak remélni 
tudom, hogy az öreg tudja a választ. Ha ő nem…

– Akkor senki.
A szennyezett csatornaelágazáshoz értek. Amikor Eph föl-

emelte Luma lámpáját, az UVC sugarak előcsalták a taszító fol-
tokat: a vámpírok vizeletének és ürülékének nyomait, amelyek 
anyaga jól láthatóan fluoreszkált az alacsony frekvenciájú fény-
ben. A foltok már elvesztették rikító színüket. Kezdtek megfa-
kulni. Ez azt jelentette, hogy a közelmúltban nem jártak vámpí-
rok a helyszínen. Talán az Eph, Fet és Setrakian által lemészárolt 
társaik telepatikusan figyelmeztették őket, hogy kerüljék el ezt 
a helyet.

Fet megpiszkálta a kiselejtezett mobiltelefonok halmát az acél-
rúddal. Az emberi hiábavalóság hevenyészett emlékműve – mint-
ha a vámpírok minden életet kiszívtak volna az emberekből, és 
ezeken a szerkentyűkön kívül semmi nem maradt volna az áldo-
zatok után.

– Az egyik mondata azóta is itt motoszkál a fejemben – szólalt 
meg Fet csendesen. – Arról beszélt, hogy a különböző kultúrák és 
korok mítoszai ugyanazokat az alapvető emberi félelmeket tük-
rözik. Univerzális szimbólumok.

– Archetípusok.
– Ez az. Közös borzalmak, amelyek az összes törzsnél és or-

szágban megtalálhatóak, amelyek mélyen beleivódtak minden 
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emberbe: betegségek és járványok, háborúskodás, kapzsiság. Set-
rakian arra próbált kilyukadni, mi van, ha ezek a dolgok nemcsak 
babonák? Mi van, ha közvetlen kapcsolatban állnak egymással? 
Nem külön-külön létező félelmek, amelyeket csak a tudatalattink 
kapcsol össze. Mi van, ha a tényleges múltunkban gyökereznek? 
Más szóval, mi van, ha ezek nem csupán közös mítoszok? Hanem 
közös igazságok?

Eph nehezen tudta feldolgozni ezt az elméletet az ostromlott 
város gyomrában.

– Azt akarod mondani, hogy az öreg szerint talán mindig is 
tudtuk…?

– Igen, és mindig is féltünk. Ez a fenyegetés, a vámpíroknak 
ez a törzse, amely emberi vérrel táplálkozik, és amelynek a kór-
okozója megbetegíti az emberi testet, mindig is létező és ismert 
volt. De miután leszálltak a föld alá, miután, hogy is mondjam, 
árnyékba húzódtak, az igazság mítosszá halványult. A tények át-
szivárogtak a folklórba. De a félelmek kútja, amelyet minden nép 
és minden kultúra ismer, olyan mély, hogy soha nem apad el.

Eph bólintott. Érdekelte a téma, de nem tudott semleges ma-
radni. Fet egészséges távolságról szemlélte a dolgokat, Eph azon-
ban teljesen más helyzetben volt. Felesége – volt felesége – is 
elkapta a kórt, és átváltozott. És szilárd elhatározása volt, hogy a 
saját vérét, Drága Egyetlenét, közös fiukat is megfertőzi. Ephet a 
démoni kór személyesen is érintette, ezért nehezen tudott másra 
összpontosítani, arra pedig végképp nem volt képes, hogy elmé-
leti fejtegetésekbe bocsátkozzon – holott epidemiológusként ez 
lett volna a dolga. De ha valami alattomos dolog feldúlja az ember 
magánéletét, vége az emelkedett gondolkodásnak.
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Eph egyre inkább Eldritch Palmer megszállottjává vált. Ő volt 
a Stoneheart Group feje, a világ három leggazdagabb emberének 
egyike – és a férfi, akit a Mester cinkostársaként azonosítottak. 
Országszerte szaporodtak a támadások, amelyek száma minden 
éjszaka a duplájára nőtt, így a kór exponenciálisan terjedt, ám a 
hírekben következetesen egyszerű „zavargások”-ként emlegették 
ezeket. Ez pont olyan volt, mintha egy forradalmat elszigetelt cso-
portok tiltakozásának neveztek volna. Az újságírók sem naivak, 
valaki – nagy valószínűséggel Palmer, akinek elemi érdeke fél-
revezetnie az amerikai közvéleményt és az egész világot – még-
is a markában tartotta a médiát és a CDC-t. Csak a Stoneheart  
Group tudna finanszírozni és érvényre juttatni egy ekkora kam-
pányt, amely félretájékoztatja a közvéleményt a napfogyatkozással 
kapcsolatban. Eph arra a megállapításra jutott, ha a Mestert nem 
is tudják azonnal elpusztítani, Palmert, aki nemcsak idős, hanem 
közismerten beteges is, biztosan sikerül. Mindenki más már tíz 
évvel ezelőtt beadta volna a kulcsot, de Palmer, hatalmas vagyoná-
nak és korlátlan erőforrásainak köszönhetően életben maradt, mint 
egy veterán jármű, amely folyamatos karbantartást igényel, hogy 
egyáltalán működni tudjon. Palmer, gondolta az Ephben lakozó 
orvos, egyfajta fétisként tekint az életre: Vajon meddig húzza még?

Eph joggal haragudott a Mesterre – amiért az átváltoztatta 
Kellyt, és ezzel alapjaiban ingatott meg mindent, amit Eph ad-
dig gondolt az orvostudományról –, de tehetetlen volt. Mintha 
magát a halált fenyegette volna az öklével. De Palmer, a Mester 
emberi cinkosa és felbujtója iránt érzett gyűlölete konkrét irányt 
és célt adott dühének. Sőt, legitimálta a férfi személyes bosszú-
állás iránti vágyát.
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Ez a vénember tönkretette Eph fiának az életét, és összetörte 
a szívét.

A két férfi egy hosszú kamrához ért. Ez volt a végcél. Mielőtt 
befordultak volna a sarkon, Fet készenlétbe helyezte a szögpus-
káját, Eph pedig megsuhogtatta a kardját.

A kis kamra túlsó végében nagy halom piszok és ürülék tor-
nyosult. Ezen a mocskos oltáron hevert a koporsó – a cikornyás 
mintázatú faragott láda, amely a Regis Air 753-as járatának hi-
deg hasában szelte át az Atlanti-óceánt, és amelynek belsejében 
a Mester feküdt, a hideg, puha agyagba temetkezve.

A koporsó eltűnt. Ismét eltűnt, ugyanúgy, ahogy a LaGuardia 
repülőtér őrzött hangárjából. A földből emelt oltár lapított felső 
része azonban még őrizte a nyomát.

Valaki – vagy inkább valami – elvitte innen, mielőtt Eph és Fet 
elpusztíthatták volna a Mester pihenőhelyét.

– Itt járt – nézett körül Fet.
Eph borzasztóan csalódott volt. Már alig várta, hogy szétrom-

bolhassa a súlyos ládát – hogy fizikai pusztításban adhassa ki 
magából a haragot, és feldúlhassa a szörnyeteg lakhelyét. Hogy 
figyelmeztethesse a Mestert, ők nem adják fel, és soha nem hát-
rálnak meg.

– Gyere ide! – kiáltotta Fet. – Ezt nézd meg!
Fet fénypászmájának hatására friss vámpírvizelet nyomai 

emelkedtek ki az oldalsó falra fröccsent színörvényből. Fet nor-
mál elemlámpával is megvilágította a falat.

Az egész kőfelületet vad mintákból álló, véletlenszerűen el-
rendezett graffitifreskó töltötte be. Eph közelebb lépett, és látta, 
hogy a szimbólumok túlnyomó többsége egy hatágú motívum, 
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amelynek variációi a kezdetlegestől az absztrakton át a döbbe-
netesig terjednek. Itt egy csillag alakú valami, amott egy amő-
baszerű minta. A graffiti úgy terpeszkedett a széles falon, mint 
egy folyamatosan osztódó valami. Földtől a mennyezetig ellepte 
a felületet. A festék közelről frissnek hatott.

– Ez – lépett hátra Fet, hogy egyben is megszemlélje a művet 
– valami új.

Belépett a kamrába, hogy megvizsgáljon egy motívumot, 
amely az egyik cikornyásabb csillag közepében virított. Olyan 
volt, mint egy horog, vagy egy karom, vagy…

– Félhold – húzta el UV lámpáját Eph a bonyolult motívum-
rendszer előtt. Puszta szemmel nem volt látható, hogy két azonos 
alakzatot rejtettek el a kőcsipkék mélyedéseiben. És egy nyilat, 
amely az alagút belsejébe mutatott.

– Lehet, hogy vándorolnak – mondta Fet. – És így jelzik az 
utat…

Eph bólintott, és követte Fet tekintetét. A nyíl délkelet felé 
mutatott.

– Apám sokat mesélt nekem ezekről a jelölésekről – mondta 
Fet. – Ő is így kommunikált a társaival, amikor a háború után 
megérkezett az országba. Krétarajzok jelzik a barátságos és a ba-
rátságtalan családokat. Hol kapsz ételt vagy szállást éjszakára, hol 
kell ellenséges lakókra számítanod. Az évek során sok hasonló 
jelölést láttam raktárakban, alagutakban, pincékben…

– Ez itt mit jelent?
– Nem ismerem ezt a nyelvet. De úgy látom, arrafelé mutat 

– fordult hátra Fet. – Nézd meg, működik-e valamelyik telefon. 
Lehetőleg kamerás legyen.
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Eph beletúrt a kupacba. Sorban kipróbálta a készülékeket, a 
sötéteket félrehajította. Egy rózsaszín Nokia telefon, amelyen egy 
foszforeszkáló Hello Kitty figura fityegett, pislákolva életre kelt 
a markában. Odadobta Fetnek.

Fet rámeredt.
– Sosem értettem, mit esznek ezen a kurva macskán. Meg a 

bazi nagy fején. Ez nem is macska. Nézd meg! Olyan, mintha… 
vízfeje lenne.

– Hydrocephalus – vágta rá Eph. Fogalma sem volt, hogy jutott 
eszébe ezt mondani.

Fet letépte a fityegőt, és elhajította.
– Csak bajt hoz ránk. Kibaszott macska! Utálom ezt a kiba-

szott macskát!
Készített egy képet az indigókék fénnyel megvilágított fél-

holdalakzatról, majd teljes egészében levideózta az őrült freskót, 
amely nyugtalanító, kísérteties otrombaságnak hatott a sötét 
kamrában – és amely előtt értetlenül álltak.

M ár nappal volt, amikor a felszínre értek. Eph a vállára ve-
tett baseballtáskában cipelte a kardját meg az egyéb esz-

közeit, míg Fet abba a kis guruló dobozba rejtette a fegyvereit, 
amelyben régebben a rágcsálóirtáshoz használt szerszámokat és 
mérgeket tartotta. Speciális öltözetet viseltek, és az alagút pora 
rátapadt a ruhájukra.

A Wall Street hátborzongatóan csöndes volt, a járdák szinte 
üresek. A távolban szirénák jajgattak, kétségbeesetten könyörög-
ve válaszért, amely sehogy sem akart megérkezni. A fekete füst 
mostanra már állandó részévé vált a városi égboltnak.
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Az a néhány gyalogos, akivel összetalálkoztak, gyorsan elsur-
rant mellettük, és szinte pillantásra sem méltatta őket. Egye-
sek maszkot viseltek, mások – a titokzatos „vírus”-ról szóló téves 
információk hatására – sállal óvták az orrukat meg az arcukat. 
Az üzletek zöme zárva volt – vagy kifosztották őket, vagy áram 
nélkül maradtak. A két férfi elhaladt egy élelmiszerbolt mellett, 
amely ugyan ki volt világítva, de elárusítót nem lehetett látni 
benne. Az emberek a még megmaradt romlott gyümölcsök kö-
zött turkáltak, vagy a konzerveket szedegették össze a polcokról 
a hátsó traktusban. Bármit, ami fogyasztható volt. Az italos hűtőt 
már kifosztották, csakúgy, mint a csemegepultot. A pénztárgépet 
is kiürítették, mert a régi beidegződésektől nehéz megszabadulni. 
Annak ellenére, hogy a készpénz hamarosan aligha lesz olyan 
értékes, mint a víz meg az élelmiszer.

– Őrültek! – dünnyögte Eph.
– Legalább vannak, akikben még maradt egy kis erő – vála-

szolta Fet. – Mi lesz, ha a mobiltelefonok és laptopok is lemerül-
nek, és a jóemberek rájönnek, hogy nem tudják feltölteni őket? 
Akkor kezdődik majd a ribillió.

A gyalogos jelzőlámpa átváltott: a vörös kéz helyét a fehér sé-
táló alak váltotta fel, ám ezúttal nem indultak meg tömegek a 
túlsó oldal felé. Manhattan egy picit sem hasonlított önmagára 
a gyalogosok nélkül. Eph dudálást hallott a főút felől, de csak 
egy-egy lézengő taxi körözött a mellékutcákban – a sofőrök a 
kormány fölé görnyedtek, az utasok pedig aggódó arccal kupo-
rogtak a hátsó ülésen.

Amikor a jelzőlámpa pirosra váltott, a két férfi, pusztán meg-
szokásból, megállt a járda szélén.
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– Szerinted miért pont most? – kérdezte Eph. – Ha már ennyi 
évszázada velünk élnek, mitől gőzöltek be hirtelen?

– Nem egyforma az időhorizontunk – válaszolta Fet. – Mi 
napokban és években, a naptár segítségével mérjük az életünket. 
Ő azonban éjszakai lény. Őt csak az ég érdekli.

– A napfogyatkozás – vágott közbe Eph. – A napfogyatkozásra 
várt.

– Lehet, hogy jelent valamit – mondta Fet. – Valami fontosat…
Ekkor a Közlekedési Hatóság embere fordult ki az egyik állo-

másról, és alaposan végigmérte Ephet.
– A francba! – Eph félrekapta a tekintetét, de nem elég gyorsan 

és nem elég higgadtan. Bár a rendőrség megbénult, Eph arcát ál-
landóan látni lehetett a tévében, és az emberek feszülten figyelték 
a híradásokat, arra várva, hogy megmondják nekik, mi a teendő.

Amikor a két férfi elhaladt a rendőr mellett, az sarkon fordult. 
Paranoiás vagyok, gondolta magában Eph.

A sarkon, pontosan követve az utasításokat, a rendőr bősz te-
lefonálgatásba kezdett.

Fet blog ja

Üdvözöllek, Világ!
Vagy ami még megmaradt belőle.
Régebben azt gondoltam, hogy nincs haszontalanabb dolog a 

blogírásnál.
Nem tudtam elképzelni ennél nagyobb időpocsékolást.
Úgy értem, kit érdekel, hogy miket zagyvál össze az ember?
Szóval nem igazán tudom, mi ütött belém.
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De érzem, hogy ezt kell tennem.
Két jó okom is van rá.
Először is, hogy lejegyezzem a gondolataimat. Hogy lássam 

őket a számítógép képernyőjén, és végre rájöjjek, mi történik ve-
lünk. Mert az, amit az elmúlt pár napban tapasztaltam, megvál-
toztatta az életem – szó szerint –, és most meg kell próbálnom 
rájönni, ki is vagyok valójában.

A második ok?
Egyszerű. Ki akarom deríteni az igazságot. Az igazságot arról, 

ami most körülöttünk folyik.
Hogy ki vagyok én? A foglalkozásom rágcsálóirtó. Tehát, ha 

te történetesen New York City öt városrészének egyikében élsz, 
és egy patkány jelenik meg a fürdőkádadban, felhívod a kártevő-
mentesítőket, és…

Igen. Én foglak felkeresni két hét múlva.
Régen nyugodtan rám hagyhattátok a piszkos munkát. Meg-

szabadítottalak titeket a kártevőktől. Kiirtottam a férgeket.
De ennek most vége.
Egy új fertőzés terjed a városban és az egész világon. Egy új 

betolakodó. Az emberi faj himlője.
Ezek a lények a pincéinkbe fészkelik be magukat.
A padlásainkra.
A falainkba.
De most jön a csavar.
A patkányok, egerek, csótányok esetében úgy lehet a legegy-

szerűbben megállítani a fertőzés terjedését, ha eltávolítjuk a táp-
lálékforrást.

Oké.
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Csakhogy van egy kis bökkenő. Mivel táplálkozik ez az új faj?
Bizony.
Velünk.
Veled és velem.
Szóval, ha eddig még nem jöttetek volna rá – állati nagy szar-

ban vagyunk.

Fairfield megye, Connecticut

Az alacsony épület tucatnyi hasonló társa között állt a ká-
tyúkkal teli út végén, egy a már a recesszió előtt is pusztulásra 
ítélt irodaparkban. Még most is rajta volt a korábbi bérlő, az R. 
L. Industries, egykori páncélautó-telep és -szerviz cégtáblája, és 
ennek megfelelően továbbra is erős, három és fél méteres drót-
kerítés övezte. Kulcskártya segítségével lehetett bejutni az elekt-
ronikus kapun.

Az autószerviz-részben parkolt az orvos krémszínű Jaguárja 
meg egy fekete járművekből álló flotta, amely akár egy állami 
méltóság kíséréséhez is megfelelt volna. Az irodai részt kis ma-
gánműtővé alakították át, amely csak egyetlen beteget látott el.

Eldritch Palmer a lábadozóban feküdt, és a műtétek után meg-
szokott kellemetlenségeket tapasztalta magán. Lassan, de bizto-
san ébredezett, hiszen már többször is megjárta a tudatossághoz 
vezető sötét folyosót. Sebészcsapata tudta, milyen arányban kell 
összekeverni a nyugtatókat meg az érzéstelenítőt. Vigyáztak, 
hogy Palmer ne aludjon el túl mélyen. Az ő korában ez túl koc-
kázatos lett volna. Minél kevesebb érzéstelenítőt használnak, az 
öregember annál hamarabb áll talpra.
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Palmert még nem kapcsolták le a gépről, hogy ellenőrizzék 
az új máj hatékonyságát. A donor egy tizenéves salvadori mene-
kült volt, akinél sem betegségtől, sem drog- vagy alkoholfüggő-
ségtől nem kellett tartani. Egészséges, fiatal, rózsaszínes barna 
szerv, nagyjából háromszög alakú, és méretre akkora, mint egy 
rögbilabda. Frissen hozták sugárhajtású repülőgéppel, alig tizen-
négy órával a begyűjtés után. Palmer saját számításai szerint ez 
volt a hetedik mája. A teste úgy fogyasztotta őket, mint a kávé-
főző gép a filtereket.

A máj, amely az emberi szervezet legnagyobb belső szerve és 
legnagyobb mirigye is egyben, számos fontos funkciót lát el, be-
leértve az anyagcsere szabályozását, a glikogéntárolást, a plaz-
maszintézist, a hormontermelést és a méregtelenítést. Az orvos-
tudomány jelenlegi állása szerint egyelőre semmivel sem lehet 
kompenzálni a hiányát – a vonakodó salvadori donor nagy sze-
rencsétlenségére.

Mr. Fitzwilliam, Palmer ápolója, testőre és állandó társa, a 
volt tengerészgyalogosok lankadatlan éberségével állt a sarokban.  
A sebész lépett be a helyiségbe, arca előtt még mindig ott volt a 
maszk. Új kesztyűt húzott fel. Az orvos igényes, ambiciózus és 
még sebészi mércével mérve is hihetetlenül gazdag volt.

Felhajtotta a takarót. A frissen összeöltött seb egy újonnan 
megnyitott régebbi transzplantációs heg mentén húzódott. Kí-
vülről nézve Palmer mellkasán csak úgy hemzsegtek a csúf he-
gek. Törzse belülről hanyatló szervek megkeményedett kosara 
volt.

– Attól tartok, a szervezete nem képes több transzplantátumot 
befogadni, Mr. Palmer – mondta neki sebész. – Ez volt az utolsó.
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Palmer elmosolyodott. A teste olyan volt, mint egy idegenek 
szerveiből álló kaptár, és e tekintetben nem sokban különbözött a 
Mestertől, aki az élőhalott lelkek kaptárának megtestesítője volt.

– Köszönöm, doktor úr. Megértettem. – Palmer hangja még 
nyers volt a lélegeztetéstől. – Azt javaslom, számoljuk is fel ezt a 
műtőt. Tudom, mennyire nem örülne neki, ha az orvosi kamara rá-
jönne, milyen módszerekkel szerzi be a szerveket. Ezúton felmen-
tem a kötelezettségei alól. Ez lesz az utolsó munkadíj, amit zseb- 
re tesz. Én nem igénylek további orvosi beavatkozást. Soha többé.

A sebész tekintete továbbra is bizonytalan maradt. Eldritch 
Palmer, aki szinte az egész életét végigbetegeskedte, hátborzon-
gató megszállottsággal kapaszkodott az életbe: az orvos még soha 
nem találkozott ilyen vad és természetellenes túlélési ösztönnel. 
Vajon Palmer végül fejet hajtott a sors akarata előtt?

Nem számít. A sebész megkönnyebbült, és hálás volt az öreg-
embernek. Már régóta tervezte, hogy nyugdíjba vonul, és alapo-
san előkészítette a terepet. Igazi áldás volt, hogy most, ezekben 
a zavaros időkben, végre minden kötelezettségtől megszabadul-
hatott. Remélte, hogy a hondurasi járatokat még nem törölték. 
És a zavargások miatt senkinek sem fog feltűnni, ha felgyújtja 
az épületet.

Az orvos udvarias mosollyal nyugtázta a hallottakat. Majd Mr. 
Fitzwilliam acélos tekintetétől kísérve elhagyta a helyiséget.

Palmer a szemét pihentette. Gondolatban visszakanyarodott 
ahhoz a jelenethez, amikor a Mester, a vén bolond Setrakian köz-
reműködésével, feltárta testét a napsugaraknak. Palmer csak egy-
féle szempontból tudta értékelni a történteket: Mit jelent mindez 
az ő számára?
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Ez csak felgyorsítja az eseményeket, azaz ő maga is hamarabb 
szabadul.

Nemsokára eljön az ő napja.
Setrakian. Vajon tényleg keserű a vereség? Vagy inkább ahhoz 

hasonlít, mint amikor hamut tesznek az ember nyelvére?
Palmer nem ismerte a vereséget – és nem is fogja megismerni. 

Hányan mondhatják el ezt magukról?
Setrakian olyan, mint egy kő a gyors folyó közepén. Ostobán 

és büszkén azt hiszi, megtöri az áramlást, holott a folyó kiszá-
míthatóan és teljes sebességgel zubog el mellette.

Az emberi dőreség. Minden egy ígérettel kezdődik, nem igaz? 
És mégis minden olyan kiszámítható véget ér.

Az idős férfi gondolatai a Palmer Alapítvány felé kanyarodtak. 
A dúsgazdagok körében elvárás, hogy a világ legtehetősebb em-
berei saját jótékonysági szervezetet alapítsanak. Palmer egyetlen 
jótékonysági alapítványa, bőséges forrásait kiaknázandó, két tel-
jes busznyi, a napfogyatkozás idején megsérült gyermek számára 
biztosította a kezelést. Gyermekeknek, akik a ritka égi esemény 
során vakultak meg – vagy azért, mert nem megfelelő optikai 
védelemmel néztek az elsötétült napba, vagy pedig azért, mert a 
gyerek-védőszemüvegek lencséinek egy része sajnálatos módon 
selejtes volt. A nyomozás szerint a hibás szemüvegek egy kínai 
gyárban készültek, de a szálak egy üres taipei üzemben meg is 
szakadtak…

Az alapítvány ígéretet tett, hogy időt és pénzt nem kímélve 
gondoskodik a szegény kicsikék rehabilitációjáról és átnevelésé-
ről. És Palmer nem a levegőbe beszélt.

A Mester parancsát teljesítette.
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Pearl Street

Amikor átkeltek az úttesten, Eph úgy érezte, mintha kö-
vetnék őket. Fet azonban csak a patkányokra összpontosított.  
A kiüldözött rágcsálók házról házra menekültek, és kétségbees-
ve, összezavarodva surrantak végig a napsütötte ereszcsatorná- 
kon.

– Odanézz! – mutatott fölfelé Fet.
Amiket Eph ablakpárkányokon gubbasztó galamboknak hitt, 

valójában patkányok voltak. Olyan feszülten kukucskáltak lefelé, 
mintha arra várnának, mit fog csinálni Eph és Fet. Jelenlétük 
barométerként jelezte, hogy a vámpírvírus egyre jobban terjed a 
föld alatt, és már a patkányokat is kiűzte a fészkükből. A strigoik 
testének rezgése vagy a belőlük áradó gonoszság minden más 
életformára taszító hatással volt.

– Kell, hogy legyen egy fészek a közelben – mondta Fet.
Egy bár felé közeledtek, és Eph torka szomjasan rándult ösz-

sze. Odaalépett a bejárathoz, és lenyomta a kilincset. Az ajtó 
nyitva volt. Egy régi bár, amelyet több mint 150 évvel ezelőtt 
nyitottak – a legrégebbi megszakítás nélkül működő sörház New 
York Cityben, hirdette a cégtábla –, de a törzsvendégeknek vagy 
a csaposnak nyomát sem lehetett látni. Csak a felső sarokban 
elhelyezett televízió duruzsolása törte meg a csöndet. Éppen a 
híradó ment rajta.

A két férfi a bár hátsó része felé indult, amely sötét és ugyan-
olyan üres volt. Félig kiivott söröskorsók sorakoztak az asztalo-
kon, néhány székről pedig kabátok lógtak le. A buli hirtelen ért 
véget, mintha elvágták volna.
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Eph benézett a mosdókba – a férfivécében nagy, régies piszoá-
rok álltak, amelyek egy föld alatti lefolyóba torkolltak –, de ahogy 
az előre megjósolható volt, egy lelket sem talált.

Elindult visszafelé. Bakancsa alatt surrogott a fűrészpor. Fet 
már letette a ládáját, és egy kihúzott széken pihentette a lábát.

Eph a hátsó bárpult mögé lépett. Nem látott italos palackokat, 
turmixgépet vagy jegesvödröket – csak sörcsapokat meg három 
decis kriglikkel telepakolt polcokat. Itt csak sört szolgáltak fel. 
Égetett szesz – amire vágyott – sehol. Csak saját márkás sört 
talált, világosat és barnát. A régi csapok csak dekorációként szol-
gáltak, az újabbak viszont hibátlanul működtek. Eph kitöltött két 
korsó barnát.

– Igyunk arra, hogy…
Fet feltápászkodott, odacammogott a bárpulthoz, és fölemelte 

az egyik korsót.
– Hogy az összes vérszívót kinyírjuk.
Eph egy hajtásra lehúzta a sör felét.
– Úgy tűnik, a vendégek sietve távoztak.
– Egyre melegebb a helyzet – törölte le a habot Fet vastag felső 

ajkáról. – Az egész városban.
Ekkor a televízió hangjára lettek figyelmesek. Átmentek az el-

ülső helyiségbe. A riporter élőben jelentkezett be egy Bronxville 
melletti kisvárosból, ahol a 753-as járat négy túlélőjének egyi-
ke lakott. A háta mögött füst gomolygott az égbolton, az alsó 
szövegcsíkban pedig ezt lehetett olvasni: FOLYTATÓDNAK  
A BRONXVILLE-I ZAVARGÁSOK.

Fet felnyúlt, hogy csatornát váltson. A Wall Street a fogyasztói 
rettegés szorításában vergődött: félő volt, hogy a járvány még a 
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H1N1 influenzánál is nagyobb pusztítást okoz, és a brókerek kö-
zül is sokan eltűntek. A bejátszásban a kereskedők mozdulatlanul 
ültek, és nézték, hogyan zuhan a piaci átlag.

Az NY1 csatornán a közlekedés volt a téma: a Manhattanből 
kifelé vezető utak zsúfolásig megteltek emberekkel, akik az állító-
lagos karantén elől menekültek. A repülőgépeken és a vonatokon 
minden hely elkelt. A repülőtereken és a vasútállomásokon teljes 
volt a káosz.

Eph helikopter zúgását hallotta a feje fölül. Talán most így 
lehet a legegyszerűbben közlekedni Manhattanben. Ha az em-
bernek van saját leszállópályája. Mint Eldritch Palmernek.

Eph talált egy régi típusú vezetékes telefonkészüléket a pult 
mögött. A tárcsahang karcos volt, de ő türelmesen tárcsázta 
Setrakian számát.

A telefon kicsöngött. Nora vette fel a kagylót.
– Hogy van Zack? – kérdezte Eph, mielőtt még a nő megszó-

lalhatott volna.
– Már jobban. Egy darabig nagyon ki volt bukva.
– Kelly nem jött vissza?
– Nem. Setrakian elűzte a tetőről.
– A tetőről? Te jó ég! – Eph émelyegni kezdett. Fogott egy 

tiszta korsót, és villámgyorsan telecsapolta sörrel.
– Most hol van Z?
– Az emeleten. Szóljak neki?
– Nem. Jobb, ha személyesen beszélek vele, amikor hazame-

gyek.
– Azt hiszem, igazad van. Sikerült szétvernetek a koporsót?
– Nem – válaszolta Eph. – Nem volt ott.
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– Eltűnt?
– A jelek szerint a Mester nem sérült meg súlyosan. Nem las-

sult le. És furcsa rajzok voltak a falon. Mintha festékspray-vel 
fújták volna föl.

– Mint a graffitit?
Eph megpaskolta a zsebét, és megnyugodva állapította meg, 

hogy még megvan a rózsaszín telefon.
– Csináltunk róla videót. De nem tudom mire vélni a dolgot. 

– Egy pillanatra félretolta a kagylót, hogy igyon egy kortyot a 
sörből. – Majd mesélek. Amúgy hátborzongató a helyzet. Síri 
csönd van a városban.

– Itt nem – mondta Nora. – Most, hogy hajnalodik, kicsit jobb 
lett a helyzet, de ez sem fog sokáig tartani. Már a nap sem riasztja 
el őket. Egyre bátrabbak.

– Pontosan – felelte Eph. – Gyorsan tanulnak, és egyre ügye-
sebbek lesznek. Ki kell jutnunk onnan. Még ma.

– Setrakian is ugyanezt mondta. Kelly miatt.
– Mert tudja, hol vagyunk?
– Mert tudja, és ez azt jelenti, hogy a Mester is tudja.
Eph lehunyt szemére szorította a kezét, hogy elnyomja a fej-

fájását.
– Oké.
– Hol vagytok most?
– A Pénzügyi Negyedben, a Ferry Loop metróállomás közelé-

ben. – Eph mélyen hallgatott arról, hogy egy bárban vannak. – Fet 
szagot fogott. Utánajárunk a dolognak, és hamarosan megyünk.

– Remélem, emberi alakban.
– Azon vagyunk.
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Eph letette a kagylót, és kotorászni kezdett a bárpult alatt. 
Valami nagyobb edényt keresett, amibe több sör fér, mert szük-
sége volt egy kis szíverősítőre, mielőtt újra alászálltak volna a 
föld gyomrába. A korsó nem elég nagy. Végül rátalált egy régi, 
bőrborítású flaskára, és miközben letörölgette a port a rézkupak-
ról, egy üveg jó évjáratú konyakot fedezett fel a flaska mögött.  
A konyakosüveg nem volt poros: a csapos talán azért tartotta a ke- 
ze ügyében, hogy legyen mivel megtörnie a sör egyhangúságát. 
Eph kiöblítette a flaskát, és óvatosan megtöltötte a mosogató fö-
lött. Ekkor kopogást hallott az ajtó felől.

Gyorsan kiugrott a pult mögül, és a fegyveres zsák felé indult, 
de útközben ráébredt: a vámpírok nem kopognak. Fettel együtt 
az ajtóhoz lopakodott, és amikor óvatosan kikukucskált az üve-
gen, Dr. Everett Barnest, a Járványügyi és -Megelőzési Központ 
igazgatóját pillantotta meg. Az öreg vidéki orvos most nem a 
tengernagyi egyenruháját viselte – a CDC eredetileg az ameri-
kai haditengerészetből nőtte ki magát –, hanem egy csontfehér 
öltönyt, kigombolt zakóval. A férfi úgy festett, mintha egy kései 
reggeli mellől riasztották volna.

Eph jól látta a Barnes mögötti utcarészt. Az igazgató látszólag 
egyedül volt, legalábbis ebben a pillanatban. Eph elfordította a 
kulcsot, és kitárta az ajtót.

– Ephraim – mondta Barnes.
Eph a zakó hajtókájánál fogva megragadta a férfit, gyorsan 

berántotta a helyiségbe, majd újra bezárta az ajtót.
– Maga? – kérdezte, és megint kinézett az utcára. – Hát a 

többiek hol vannak?
Barnes igazgató elhúzódott Ephtől, és megigazította a zakóját.
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– Azt az utasítást kapták, hogy ne jöjjenek rögtön ide. De ha-
marosan itt lesznek, efelől semmi kétség. Ragaszkodtam hozzá, 
hogy pár percig négyszemközt beszélhessek magával.

– Jézusom! – nézett ki Eph az utca túloldalán lévő háztetőkre, 
majd elhátrált a kirakattól. – Hogy került ide ilyen gyorsan?

– Beszélnem kell magával. Senki sem akarja bántani, Ephraim. 
Minden az én utasításaim szerint történik.

Eph elfordult a férfitól, és a bárpult felé indult.
– Lehet, hogy csak azt hiszi.
– Jöjjön be a központba! – követte Barnes. – Szükségünk van 

magára, Ephraim. Most már tudom.
– Nézze! – fordult hátra Eph, aki időközben elérte a bárpul-

tot. – Lehet, hogy maga érti, mi folyik itt, de az is lehet, hogy 
nem. Lehet, hogy maga is benne van, nem tudom. Lehet, hogy 
még maga sem tudja. De van valaki a háttérben, valaki, aki nagy 
hatalommal bír, és ha én most elmegyek magával, minden bi-
zonnyal munkaképtelenné tesznek vagy megölnek. Vagy valami 
még rosszabb dolgot művelnek velem.

– Kíváncsian hallgatom, Ephraim. Bármi is a mondanivalója. 
Úgy állok ön előtt, mint egy férfi, aki elismeri, hogy hibázott. Most 
már tudom, hogy egy pusztító és túlvilági dolog markában vagyunk.

– Nem túlvilági. E világi. – Eph rácsavarta a kupakot a ko-
nyakos flaskára.

Fet Barnes mögé lépett.
– Mennyi időnk van? – kérdezte.
– Nem sok – felelte Barnes, bizonytalanul méregetve a piszkos 

overallt viselő termetes rágcsálóirtót. Majd ismét Eph meg a flas-
ka felé fordult. – Biztos, hogy pont most kell innia?
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– Nagyobb szükségem van az italra, mint valaha – válaszolta 
Eph. – Nyugodtan szolgálja ki magát! Ajánlom a barna sört.

– Nézze, tudom, min ment keresztül.
– Engem nem az érdekel, hogy velem mi van, Everett. Ez nem 

rólam szól, úgyhogy fölösleges az egómra apellálnia. Én a féligaz-
ságok miatt aggódom, amelyek a CDC égisze alatt látnak napvi-
lágot. Vagy mondjam inkább azt, hogy szemenszedett hazugsá-
gok? Már nem a közösséget szolgálja, Everett? Csak a kormányt?

Barnes igazgató összerezzent.
– Ha rajtam múlik, mindkettőt.
– Rossz duma – mondta Eph. – Ostoba. Sőt végzetes.
– Ezért akarom, hogy velem jöjjön, Ephraim. Szükségem van 

a tapasztalatára, a szakértelmére.
– Már késő! Legalább ezt lássa be!
Barnes meghátrált egy kicsit, és közben fél szemmel Fetet fi-

gyelte, mert nagyon nyugtalanította a rágcsálóirtó jelenléte.
– Igaza volt Bronxville-lel kapcsolatban. Már lezártuk a kör-

nyéket.
– Lezárták? – kérdezte Fet. – Hogyan?
– Drótkerítéssel.
Eph keserűen fölnevetett.
– Drótkerítéssel? Jézusom, Everett! Pontosan erre gondoltam. 

Önök a közvélemény elképzeléseire reagálnak, nem magára a fenye-
getésre. Megnyugtatják őket a kerítéssel? Egy szimbólummal?! 
Szét fogják tépni.

– Akkor mondja meg maga! Mondja meg, mit kell tennem! 
Mit kell tennünk.

– Először is, meg kell semmisíteni a holttesteket! Ez az első lépés.




